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Voorwoord

Het voorliggende verslag bevat een globale weergave van resultaten afkom-
stig uit het door het WODC uitgevoerde onderzoek ter evaluatie van het Buro
Echtscheiding te Groningen.

Eind 1983 heeft het Buro zich tot het WODC gewend met het verzoek een on-
derzoek te doen naar het functioneren van het Buro. Uitgangspunt daarbij was
de veronderstelling dat, gelet op de recent toegenomen belangstelling voor de
wijze waarop scheiddingsproblemen in ons land worden afgehandeld, het zin-
vol zou zijn via de weg van empirisch onderzoek zicht te krijgen op de beteke-
nis van een dergelijke voorziening in dat verband. Op dit verzoek is positief ge-
reageerd en besloten werd tot de uitvoering van een omvangrijk onderzoek.
Waar het werkterrein van het Buro zich niet beperkt tot het justitiële vlak, is
het ministerie van W.V.C. verzocht ook een bijdrage in de kosten leveren. Op
dat verzoek is positief gereageerd.

Bij de opzet van het onderzoek waren we ons ervan bewust dat het analyse-
ren van het al verzamelde materiaal naar alle waarschijnlijkheid meer tijd zou
vergen dan ons daarvoor toegemeten was. Aangezien het in de rede ligt de re-
sultaten van het onderzoek te betrekken in de gedachtenvorming omtrent het
al of niet voortzetten van het Buro, is het Buro toegezegd dat in dat kader een
deelstudie zou worden gepresenteerd. Die belofte willen we hierbij inlossen.
We hebben getracht, na een korte uiteenzetting van de achtergrond en de op-
zet van het onderzoek, een aantal grote lijnen in kaart te brengen. Op meerde-
re punten zijn nog nadere analyses nodig om een definitieve beantwoor-
ding van de onderzoeksvragen te geven. In dat stadium van rapportage zullen
ook aanvullingen van kwalitatieve aard toegevoegd worden.

Resteert ons nog de navolgende aantekening. Het onderhavige rapport be-
oogt de functie van een nieuw hulpverleningsaanbod op z'n waarde te schat-
ten. Daarbij is uiteraard geabstraheerd van de concrete en met naam aanwijs=
bare personen die dit experiment belichamen. Niettemin betreft deze evalua-
tie natuurlijk de werkzaamheden van deze personen. Het is daarom des te
meer een verdienste van hen dat zij in grote openheid hebben meegewerkt aan
het verzamelen van de door ons gevraagde informatie. De uitgebreidheid en
de gedetailleerdheid van het uiteindelijk verkregen materiaal en de inzichten
die dit hebben opgeleverd stoelen op die openheid. Daarvoor onze oprechte
dank.

November 1986

Eddy Hekman
Albert Klijn
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Samenvatting

Het Buro Echtscheiding is een experiment ter verbetering van de hulpverle-
ning in geval van scheiding. Vanuit theoretische veronderstellingen omtrent
de multidimensionele aard van het scheidingsconflict en de in de praktijk van
de hulpverlening geconstateerde versnippering is het Buro opgezet als een
gemakkelijk toegankelijk hulpaanbod, gericht op vroegtijdige en geïntegreer-
de informatie en advisering op juridisch, psycho-sociaal en pedagogisch ge-
bied. Waar nodig biedt men kortdurende begeleiding. Een dergelijke interven-
tie wordt geacht preventieve effecten te hebben ten aanzien van het verdere
verloop van de scheidingsafhandeling; een complexe, geëscaleerde juridi-
sche afhandeling of een langdurig beroep op psycho-sociale hulp in de 2e lijn
zouden daardoor kunnen worden voorkomen.

Met het onderhavige onderzoek is getracht na te gaan, wat de betekenis is
van een dergelijk experiment. Getracht is antwoord te geven op de vraag, in
hoeverre het mogelijk is gebleken een dergelijk hulpbod te realiseren binnen
de huidige verhoudingen in het veld van psycho-sociale erFjuridische hulpver-
lening. In dat licht is de cliëntèle van het Buro en de werkwijze van het Buro
uitvoerig in kaart gebracht. Daarnaast is er vanzelfsprekend de vraag naar de
effecten. Hierbij is enerzijds de aandacht gericht op de directe gevolgen voor
de betrokken bezoekers, anderzijds is getracht enig inzicht te krijgen in de ma-
te waarin door het functioneren van' het Buro de werkzaamheden van andere,
relevante instanties verandering hebben ondergaan. Op basis van de thans
voorliggende gegevens kunnen voorlopige antwoorden op de gestelde vragen
worden geformuleerd.

Uit het onderzoek blijkt, dat het Buro in staat is ongeveer een derde van het
totaal aantal personen dat in het Arrondissement Groningen jaarlijks gaat
scheiden, te bereiken. Daarnaast heeft het Buro contact met mensen, die al
gescheiden zijn en mensen die tijdens of na het Buro-contact besluiten tot
voortzetting van de relatie. Beziet men de bezoekersgroep op een aantal ken-
merken met het oog op de mate van selectiviteit in de hulpvraag, dan'blijkt,
dat het Buro in redelijke mate met een dwarsdoorsnee van de relevante popu-
latie in contact komt. De cliënten uit de hogere sociale lagen van de bevolking
zijn relatief gezien oververtegenwoordigd. Anderzijds is er een relatief groot
aantal scheidenden met kinderen dat het Buro bezoekt. Dit laatste is' in over-
eenstemming met het oogmerk van het Buro; de problemen met betrekking tot
kinderen betrokken bij echtscheiding vormen volgens velen een belangrijk en
langdurig verwaarloosd terrein.

Het contact met het Buro vindt, zo blijkt voorts, in een vroeg stadium van
het scheidingsproces plaats. Dit blijkt niet alleen uit het gegeven, dat 79%
van de bezoekers nog geen contact met de advocaat hebben opgenomen,
maar ook uit het feit dat in 27% van de gevallen de beslissing tot scheiding
nog door geen van beide partners definitief is genomen. De duidelijkste aan-
wijzing voor het feit dat de bezoekers veelal nog vroeg in het scheidings-
proces hulp zoeken is ongetwijfeld het gegeven dat in de helft van de gevallen
beide partners op het moment van het eerste Burocontact nog bij elkaar wo-
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nen. In dit opzicht slaagt het Buro, derhalve in haar streven.
Dit geldt ook ten aanzien van de beoogde korte duur van de interventie. In

iets meer dan de helft van de gevallen wordt 1 gesprek gevoerd, ongeveer een
kwart van de cliëntsystemen heeft meer dan 3 gesprekken. Vergeleken met
het gemiddeld aantal contacten die scheidenden met hun advocaat hebben of
met hulpverleners in het maatschappelijk werk, is het contact van korte duur
en tamelijk geringe omvang.

De pogingen van het Buro om het beoogde contact met beide volwassen re-
latiepartners tegelijkertijd te realiseren, zijn tot nu toe minder geslaagd. Uit
het onderzoek blijkt dat dat, uiteindelijk is gerealiseerd in ongeveer de helft
van het aantal zaken waar een dergelijk contact volgens het Buro wenselijk
was. Gerelateerd aan het totaal aantal cliëntsystemen dat in het onderzoek is
betrokken,- betekent dit dat het Buro in 31% daarvan contact heeft met beide
partners tegelijkertijd. In het overgrote deel van deze situaties komen de be-
trokkenen spontaan gezamenlijk. Waar dat niet het geval is en door teamle-
den wordt geprobeerd via de bezoeker de partner in het overleg te betrekken,
slaagt het B,uro slechts in betrekkelijk geringe mate.

Het meest karakteristiek voor het Buro is het expliciete streven naar een in-
tegrale aanpak. Vanuit de gedachte dat, indien nodig, meerdere facetten tege-
lijkertijd aandacht verdienen, is gekozen voor de formering van een multidisci-
plinair team. Via intensieve training van de leden wordt verwacht dat elk van
hen oog heeft voor de verwevenheid van praktische en psycho-sociale aspec-
ten van een probleem.

Uiteraard moet men de aard van de interventie zien in samenhang met de
hulpvraag. Alleen dan kan men zicht krijgen op de mate waarin de dienstverle-
ning door het Buro adequaat genoemd kan worden. Volgens onze waarneming
heeft 28% van de hulpvragen een zuiver praktisch, 15% een zuiver psycho-
sociaal en de resterende 56% een 'gemengd' karakter. Met dit laatste wordt
bedoeld dat de hulpvraag zowel praktische als psycho-sociale aspecten be-
vat. Als zodanig vormen deze vragen een indicatie voor de noodzaak van een
hulpaanbod zoals het Buro beoogt.

In het onderzoek is via verschillende manieren getracht inzicht te krijgen in
de mate waarin er van een integrale interventie sprake is. Vanuit een onder-
scheid in functies die in het hulpaanbod vervuld kunnen worden, is vastge-
steld dat naast een informatieve functie - de minst specifieke die in vrijwel
alle gevallen aanwezig is - in ongeveer de helft van de gevallen aandacht be-
steed wordt aan verduidelijking, verwerking, herdefiniëring of regulering van
problemen: de communicatieve functie. Dat betekent, dat in die gevallen de
hulp het niveau van puur praktische informatie te boven gaat. Een andere
mogelijke indicatie voor de mate van een integrale aanpak is gezocht in het
object waarop interventie gericht is. Betreft het alleen de persoon van de cli-
ënt of wordt het relationele verband van de problemen uitdrukkelijk in ogen-
schouw genomen. Uit het onderzoek blijkt, dat ruim de helft van de interven-
ties een relationeel karakter heeft. Als de twee genoemde indicaties worden
samengevoegd, blijkt het hulpaanbod van het Buro drieledig. In bijna een der-
de van de zaken is de interventie persoonsgericht en informatief van aard; in
40% is er sprake van een bredere, min of meer integrale, interventie. Bij onge-
veer 20% van de zaken wordt de meest duidelijke vorm van geïntegreerde hulp
gerealiseerd en slaagt het Buro er in .alle relevante aspecten van de schei-
dingssituatie erbij te betrekken.

In het onderzoek is getracht de vraag te beantwoorden naar de effecten op
twee onderscheiden niveau's. Enerzijds op het individuele niveau van het ver-
dere verloop van het betrokken scheidingsproces en anderzijds op het institu-
tionele niveau van de werkzaamheden van andere professionele betrokkenen.
Aangaande de gevolgen van de interventie voor de betrokkenen is zowel een
oordeel gevraagd aan de teamleden als aan de betrokkenen zelf. Tevens heb-
ben de onderzoekers een schatting gemaakt van de effecten van de interven-

2



tie op de situatie zoals deze zich bij aanmelding voordeed.
De teamleden kunnen in bijna de helft van de gevallen geen mening geven

omtrent het effect van hun interventie. Waar dat wél mogelijk is, blijkt in 5%
van de zaken het conflictniveau af te nemen terwijl het in 8% toeneemt. In de
meerderheid der zaken blijft het conflictniveau derhalve ongewijzigd. Gezien
het grote aantal zaken waarover men zich geen mening kan vormen, is het
vooralsnog onduidelijk hoe veel waarde men aan deze informatie mag hech-
ten.

Uit de antwoorden van de cliënten valt op het eerste gezicht af te leiden dat
er wél sprake is van een afname van conflictniveau in een groot aantal situa-
ties. Deze antwoorden vergen nog nadere analyse alvorens men de waarde
daarvan ten volle kan beoordelen. Vast staat dat de meerderheid van hen
(80% - 90%) van mening is dat alle voor hen relevante onderwerpen in het con-
tact met het Buro aan de orde zijn geweest.

Bij de beoordeling van de zijde der, onderzoekers is een onderscheid ge-
maakt tussen effect op het praktische (horizontale) en het psycho-sociale (ver-
ticale) vlak. Uitgaande van de veronderstelling dat er sprake moet zijn van cor-
respondentie tussen de aard van de hulpvraag en het karakter van de interven-
tie wil men uiteindelijk van door het Buro gerealiseerde effecten kunnen spre-
ken, is nagegaan in welke mate er van een aansluiting van interventie op de
vraag sprake is geweest. Dat blijkt in 70% van de zaken het geval. Tevens
blijkt dat, wanneer er sprake is van praktische problemen, de positieve effec-
ten op horizontaal terrein vooral bereikt worden door interventies die per-
soonsgericht en informatief van karakter zijn. De positieve effecten op verti-
caal vlak worden uitsluitend gerealiseerd indien de interventie getypeerd kan
worden als relationeel gericht en communicatief.

Uit de desbetreffende analyses blijkt vervolgens dat het Buro in 91% posi-
tief effect heeft met haar interventie bij zuiver practische vragen en bij zuiver
psycho-sociale vragen in 67% der gevallen. Het betreft hier door de onderzoe-
kers in het beschikbare materiaal gevonden aanwijzingen in de richting van
verbetering van de oorspronkelijke situatie. In geval het Buro geconfronteerd
wordt met hulpvragen waarin beide aspecten aanwezig zijn - vragen die der-
halve een indicatie vormen voor een integrale aanpak - weet het Buro in 32%
van de gevallen effecten op beide terreinen te bewerkstelligen. Vaak (48 %) be-
perkt zich hier het positieve effect tot het horizontale vlak.

Wanneer men de mate van effect uitdrukt in cijfers met betrekking tot het
relevante aantal in het onderzoek betrokken cliëntsystemen dan blijkt het vol-
gende: in de helft van de gevallen is er sprake van een horizontaal-praktisch
effect, in 14% van eén verticaal-psychosociaal effect. Géén of een negatief.ef-
fect is er geconstateerd bij 15% van de cliëntsystemen. Effecten op beide ter-
reinen wordt in 19% van de gevallen bereikt. Dit laatste betekent dus dat in
werkelijkheid ongeveer een vijfde van het totaal aantal cliëntsystemen van het
specifieke, door het Buro beoogde hulpaanbod profiteert.

Bij het traceren van de samenhangen tussen hulpvraag, interventie en ef-
fect blijkt dat het al of niet contact krijgen met beide partners tegelijkertijd
een cruciale factor is ten aanzien van het eventuele effect van-de interventie.
Integrale interventie en daaruit voortvloeiend tweeledig effect blijkt nagenoeg
alleen mogelijk als beide relatiegenoten.direct bij de interventie betrokken

zijn.
Waar de capaciteit van het Buro in de huidige setting vooralsnog beperkt

blijkt in de realisering van contact met beide partners tegelijkertijd, manifes-
teert zich hier een factor die de grens van het effectief bereik der integrale
hulp markeert.

Het functioneren van het Buro moet begrepen worden in relatie tot het werk
van andere instanties op het scheidingsterrein. In hoeverre het Buro het werk
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van deze instanties heeft beïnvloed (of dat lijkt te zullen gaan doèn) en hoe de-
ze instanties het Buro beoordelen„ is thans nog niet te zeggen. Het verzamel-
de materiaal dient nog uitgewerkt te worden. Een uitzondering daarop vormt
de advocatuur. De relatie tussen de balie en het Buro is in dit rapport wel uit-
gewerkt. -

Eén van de expliciet geformuleerde verwachtingen ten aanzien van het ex-
periment betreft de voorkoming van conflictueuze scheidingsprocessen die
hun vertaling krijgen in langdurige, in emotioneel opzicht frustrerende, juridi-
sche procedures. Uit de schriftelijke enquête onder de Groningse advocatuur
blijkt dat 21 % van de (45) responderende advocaten een (zeer) precies, en
27% een vaag of incompleet beeld heeft van de intenties van het Buro. Iets
meer dan de helft van de advocaten heeft dus na ruim twee jaar functioneren
een slecht zicht op het hulpaanbod. Een kwart van de advocaten verwijst - zij
het incidenteel - cliënten naar het Buro. 'De aanleiding daartoe zijn nage-
noeg altijd de problemen over de bij scheiding betrokken minderjarige kinde-
ren. In een klein aantal gevallen verwijzen advocaten naar aanleiding van door
hen geconstateerde problemen inzake de scheidingsbeslissing zelf.

Desgevraagd kent ruim twee derde van de bedoelde advocaten het Buro een
positieve functie toe waar het gaat om informatie aan scheidenden en de in-
vloed op de onderlinge consensus die het contact met het Buro heeft. Overi-
gens wordt er ten aanzien van dit laatste ook kritiek geuit ten aanzien van het
Buro. Advocaten hebben nogal eens de indruk dat er in het burocontact te,
snel of te zeer aangedrongen wordt op overeenstemming tussen de partners.

Invloed van de buro-interventie op de juridische procedure en op de werk-
zaamheden van de advocaat wordt door een duidelijk geringer aantal advoca-
ten (56%) gesignaleerd. Zowel uit de enquête als uit de ter aanvulling daarvan
gehouden gesprekken met 9 advocaten, die allen minstens twee burobezoe-
kers als cliënt hebben gehad, blijkt dat hier van een directe invloed nagenoeg
geen sprake is. Bijeen analyse van een beperkt aantal concrete scheidingen
(23) werd dit nog eens bevestigd.

Waar het,hulpaanbod van het Buro als een aanvulling op de eigen werk-
zaamheden wordt gepercipieerd of waar dat contact ruimte maakt voor een
soepele' afhandeling van de concrete vraagstukken, is'bij de advocatuur
sprake van een positieve waardering. Juist waar advocaten zichzelf niet pri-
mair als een deskundige op relationeel gebied beschouwen, ligt.in hun ogen
opdat terrein een taak voor het Buro. Negatief is hun waardering naar mate
het Burocontact de vorm krijgt van het maken van concrete - soms ook pro-
cedurele - afspraken tussen betrokkenen omdat die latere onderhandelin-
gen tussen de advocaten kunnen bemoeilijken.
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Slotbeschouwing

Het spreekt voor zichzelf dat op basis van de voorliggende deelstudie inza-
ke een evaluatie van het functioneren van het Buro Echtscheiding te Groniri-
gen geen afgerond oordeel over de betekenis van het hulpaanbod kan worden
gegeven. Toch geeft het thans oprijzende beeld van de feitelijke praktijk aan-
leiding tot een aantal opmerkingen die kunnen bijdragen tot een nuancering
van de gedachtenvorming over de betekenis van een vroegtijdig en geïnte-
greerd hulpaanbod bij scheidingsproblemen. Daarbij concentreren wij onze
aandacht hier op de vraag naar de betekenis van een dergelijk aanbod juist
ten aanzien van de verwevenheid van het relationele en het praktische aspect
van de scheiding.Hoewel•het Buro ook betekenis heeft op het praktische ni-
veau alleen, ligt daar naar onze mening niet primair de essentie van het experi-
ment.

Op de achtergrond van pleidooien ter onderstreping van de noodzaak van
dergelijke vroeghulp ligt de ervaring, dat mensen geconfronteerd met die be-
slissing doorgaans een meervoudige vraag om ondersteuning door derden
hebben. Allereerst betreft het de behoefte aan informatie op diverse gebieden
omtrent de wijze waarop de scheiding verloopt en de concrete consequenties
ervan. In het verlengde daarvan ligt de vraag om assistentie bij het realiseren
van de concrete regelingen. Daarnaast is er bij velen de wens om hulp bij een
opheldering van de situatie waarin men verzeild geraakt is. Empirisch onder-
zoek weerspiegelt deze vraag. Zo blijkt uit de door het CBS in samenwerking
met het WODC in 1983 gehouden enquête onder een representatieve steek-
proef uit de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, dat scheidenden een'
relatief grote behoefte aan deskundig advies zeggen te hebben (77% van de
relevante betrokkenen). Geen van de voorgelegde problemen blijkt de betrok-
kenen zodanig bezig te houden als juist dit (88% van de betrokkenen wordt er
'behoorlijk' tot 'geheel' door in beslag genomen Huis, Klijn, 1984). Uit het on-
derzoek naar het tot stand komen van bezoekregelingen blijkt voorts dat pro-
blemen zowel bij het tot stand komen als het functioneren van regelingen na-
genoeg altijd terug gaan op problemen in de relationele sfeer_(Griffiths, Hek-
man, 1985).

Eén van de belangrijke elementen die men kan ontwaren in de uit verschil-
lende hoeken afkomstige kritiek op de huidige structuur van de afhandeling;
als te versnipperd, te ondoorzichtig en gekenmerkt door een te dominante juri-
dische invalshoek,is juist de behoefte aan een reorganisatie van de afhande
lingswijze en in directe samenhang daarmee van het publieke hulpaanbod
vanuit het oogpunt van die verwevenheid.

Wanneer men kijkt naar de aard van de hulpvragen bij het Buro Echtschei-
ding bevestigt het onderhavige onderzoek dat er in vele gevallen sprake is van
een dergelijke verwevenheid. Onder de op het niveau van een puur praktisch
geformuleerde vraag -schuilt bij velen een dieperliggende wens. Echter, juist
met het oog op die geconstateerde vraag, geven een aantal bevindingen in dit
onderzoek te denken.

Acht slaande op de geconstateerde betrekkelijk geringe mate waarin men
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er in de praktijk van het experiment in is geslaagd de interventie te doen aan-
sluiten bij die tweevoudige vraag, dringt zich de noodzaak op tot een nadere
bezinning op de achterliggende ideeën, de daaruit te trekken methodische
consequenties en de structuur waarin een dergelijk hulpaanbod functioneert.
Men behoeft het feitelijk bereikte resultaat in geen enkel opzicht te kleineren
om tegelijkertijd de stelling te kunnen verdedigen dat verdere ontwikkelingen
een grotere mate van theoretische onderbouwing vergen dan thans in de ge-
dachtenvorming het geval is. Het sterk hypothetische karakter daarvan is nau-
welijks verbazingwekkend; evenmin moet men dan verbaasd zijn dat resulta-
ten van empirisch onderzoek tot een herijking dwingen.

Het voorlopige' en partiële karakter van onze gegevens inachtgenomen,
blijft het niettemin naar onze mening zaak om zich thans te hoeden voor over-
spannen verwachtingen van dergelijke interventie. Geluiden met de strekking
dat men bij vroegtijdige integrale hulp te doen heeft met een gulden vondst -
"het ei van Columbus" aldus Hoefnagels.(Hoefnagels,1986) - zijn gemeten
naar onze bevindingen, prematuur. Het door Van Daal geschetste beeld om-
trent de resultaten van het Buro Echtscheiding (Van Daal,1986) is, zoals de au-
teur ook zelf expliciet aangeeft, niet representatief. Gelegd naast het beeld
dat wij schetsten - een beeld dat in veel grotere mate wèl aanspraak kan ma-
ken op dit predicaat - blijkt, dat het door hem geschetste beeld betrekking
heeft op juist dié interventies die geslaagd genoemd kunnen worden.

Een nadere bezinning lijkt ons ook geboden ten aanzien van de relatie tus-
sen de aard van de scheidingsproblemen en de structuur van de afhandelings-'
procedure. Meer algemeen geformuleerd betreft het hier de vraag hoe het aan-
bod van relevante hulp zodanig geïnstitutionaliseerd wordt dat er sprake is
van een zo optimaal mogelijke aansluiting bij de variatie in de hulpvraag. '

Uit verschillende onderzoeken (Klijn, 1983; Berends, 1984; Griffiths, Hek-
man, 1985; van der Werff, 1986) valt af te leiden dat een hulpaanbod toege-
spitst op het aspect van de bedoelde verwevenheid niet in alle gevallen even-
zeer noodzakelijk of gewenst is. De resultaten van deze onderzoeken combi-
nerend, lijkt het ons dat naar schatting 25% van de scheidingen en de afwik-
keling daarvan relatief probleemloos en zonder relationele conflicten verlo-
pen. Deze categorie heeft voldoende aan informatie en advies omtrent de
praktische gevolgen van de scheiding. Bij naar schatting 50% verloopt de
scheiding niet probleemloos; het traditionele hulpaanbod - advocaat en
rechter - slaagt er echter in redelijke mate in oplossingen te bewerkstelligen
zonder zich te richten op de verwevenheid en de relationele aspecten ervan.
Voor deze categorie zou men kunnen stellen dat het, integrale hulpaanbod
waarvan hier gesproken wordt wellicht wenselijk maar niet strikt noodzakelijk
geacht kan worden. Resteert de categorie scheidingssituaties ongeveer
25% - waarbij de relationele conflicten de praktische afhandeling zodanig
infecteert dat er binnen de traditionele structuur slechts na een omvangrijke
en langdurige interventie van derden regelingen kunnen worden getroffen
waarbij overigens de problemen zelf veelal niet opgelost worden. Het lijkt ons
dat voor de laatste categorie een geïntegreerd hulpaanbod noodzakelijk is.

Aanstonds doet zich nu de vraag voor hoe men effectief de verschillende
categorieën kan bereiken, daarbij in -overweging nemend dat het voor vele be-
trokkenen niet duidelijk is in welke situatie men zich bevindt. Men kan stellen
dat de verplichte procesvertegenwoordiging in deze een garantie vormt voor
een breed bereik van het aanbod van benodigde praktische- juridische - in-
formatie. Meer en meer wint echter het inzicht veld dat die verplichting inef-
fectief is voor zover deze enerzijds leidt tot een te zwaar hulpaanbod voor de
betrekkelijk eenvoudige scheidingen en voor zover deze anderzijds geen ga-
rantie vormt voor de bredere hulp in complexe situaties. Waar het tevens zo is
dat afschaffing van die verplichting in de huidige situatie geen enkele barrière
zou betekenen op de weg naar de advocaat, is die afschaffing des te aantrek-
kelijker omdat het de weg vrij maakt voor een reorganisatie van het hulpaan-
bod op dit terrein. Het is immers geenszins toeval dat' de Buro's voor Rechts-
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hulp, die binnen het systeem van de rechtsverzorging bij uitstek blijken te fun-
geren als bron voor informatie en als filter ten aanzien van verderstrekkende
vormen van hulp, een dergelijke functie juist nièt vervullen ten aanzien van de
scheidingsafhandeling. Voortbouwend op de met de Buro's opgedane erva-
ring inzake de effectiviteit van hulpaanbod, zou men ook ten aanzien van het
onderhavige probleemveld aan een dergelijk vroegtijdig selectie-moment kun-
nen denken. Daarbij zou men, juist met het oog op de vérwevenheid van de re-
lationele en de praktische aspecten in deze, uitdrukkelijk acht moeten slaan
op het feit dat zo'n instantie onderdak zou moeten bieden aan meer dan de ju-
ridische discipline alleen. De ervaring van het experiment te Groningen leert
dat. Daarmee is geenszins gezegd dat de huidige samenstelling van het team
ook de meest voor de.handliggende is.

. In deze context veroorloven wij ons nog één opmerking inzake de vaak ge-
hoorde geluiden omtrent de kostenbesparende functie van het integrale hulp-
aanbod. Er wordt gesproken in termen van het voorkomen van vooral psychi-
sche ellende voor de betrokkenen en financiële kosten voor de overheid. In dat
laatste verband doelt men deels op een verminderend beroep op tweede- en
derdelijns hulpverleningsinstellingen op het gebied van de geestelijke volks-
gezondheid en de maatschappelijke dienstverlening, deels op een verminde-
rend beroep op het justitiële apparaat, waaronder begrepen de advocatuur, de
rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming. Wat betreft de effecten ten,
aanzien van de hulpverleningsinstellingen, kunnen we op dit moment geen uit-
spraken doen. Wat betreft de kostenbesparingen ten aanzien,van de juridi-
sche afhandeling kunnen we wél enige opmerkingen maken.

Redenerend binnen de huidige afhandelingsstructuur - waarbij een derge-
lijk integraal hulpaanbod functioneert in de schaduw van de advocatuur -
lijkt ons de besparing die het Buro kan realiseren uitermate gering. Tegen de
achtergrond van de bovengeschetste variatie in de aard van de scheidingspro-
blematiek en de in het rapport vermelde bevindingen inzake de rol van de ad-
vocatuur, is in principe naar onze mening voor een kwart van de scheidings-
situaties een dergelijk besparend effect denkbaar. Gegeven het bereik van het
Buro in de huidige opzet (met een maximum van een derde der scheidingen),
de variatie in ernst van de in feite bereikte scheidingen en de beperkte mate
van 'succes' dat geboekt wordt, kan men redelijkerwijs tot geen andere con-
clusie komen.

Tot slot van deze discussie willen we de aandacht vestigen op een functie
van het Buro, die weliswaar niet expliciet beoogd wordt maar die blijkens ons
onderzoek niettemin aandacht verdient. De betekenis van het Buro Echtschei-
ding wordt in het algemeen gezien binnen het kader van de scheiding, de be-
sluitvorming daarover en de afhandeling daarvan. Bij 27% van de zaken ech,
ter is de scheidingsbeslissing op het moment van het eerste contact met het
Buro nog geenszins definitief en uit de ongeveer een half jaar later verzamelde
gegevens blijkt dat men in 10% van de zaken besloten heeft niet te gaan
scheiden, maar de relatie voort te zetten. In zekere mate heeft het Buro dus
kennelijk een functie ten aanzien van de preventie van scheidingen.

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat bij het. huidig aarstal scheidin-
gen per jaar niet alle scheidingen voortvloeien uit een werkelijk duurzame ont-
wrichting van de relatie. Anders gezegd, niet alle scheidingen zijn even onver-
mijdelijk of noodzakelijk. Mensen raken soms verzeild in een snel escalerend
conflict en menen dan ten onrechte dat scheiding de enige oplossing daar-
voor is. Op dit moment ontbreekt het in Nederland aan een instantie die in de-
ze een adequaat adres vormt. Er zijn weliswaar instanties die zich, bezig hou-
den met relatietherapie, maar mensen in bedoeld stadium van het proces zul-
len weinig geneigd zijn hieraan te denken en bovendien blijken deze vormen
voor velen tamelijk moeilijk bereikbaar. Het is nu de keuze voor het één (bij el-
kaar blijven) of het ander (scheiden); een situatie die wellicht te weinig ruimte
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laat voor de tussenliggende gevallen. Het Buro fungeert naar alle waarschijn-
lijkheid voor een aantal van die gevallen als een derde die de partners er toe
brengt de zaken nog eens op eenrij te zetten. Zonder dat wij van onze kant een
lans zouden willen breken voor uitbreiding van door derden uitgevoerde con-
trole ten aanzien van de juistheid van de scheidingsbesissing - een beslis-
sing die alleen aan de betrokkenen zelf is willen we slechts de aandacht
vestigen op die functie. Die bestaat er in dat 'bedrijfsongelukken' tot op zeke-
re hoogte kunnen worden voorkomen.

Een dergelijke functie van het Buro - en in breder verband: 'van een soort-
gelijk aanbod - valt positief te waarderen vanuit de invalshoek dat het huidi-
geechtscheidingsniveau niet zonder meer als een inherent kenmerk van ons
type samenleving beschouwd behoeft te worden. Het is geen op zichzelf
staand gegeven waaraan niets gedaan zou kunnen worden. Wanneer men de
met scheiding gepaard gaande persoonlijke ellende overziet en ook de daaruit
voortvloeiende maatschappelijke kosten beziet, is een mogelijke interventie
ter besparing daarop niet bij voorbaat, een overbodige luxe, dunkt ons.
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Achtergrond en opzet van het onderzoek

1.1 Een nieuw hulpaanbod

In augustus 1982 is bij wijze van experiment het Buro Echtscheiding van
start gegaan. Het is voortgekomen uit een. gezamenlijk initiatief van een aan-
tal instellingen op het terrein van de ambulante geestelijke gezondheidszorg,
de Raad voor de Kinderbescherming, het Buro Rechtshulp en een aantal me-
dewerkers van vakgroepen van de Rijksuniversiteit Groningen, met name van
de afdeling Klinische Psychologie. Dit initiatief staat onder coordinatie van de
preventie afdeling van de R.I.A.G.G. Groningen. Het Buro beoogt primair een
gemakkelijk toegankelijk hulpaanbod aan scheidenden te realiseren waarbij
een geïntegreerd karakter van de hulp centraal staat. Door interventies in een
vroegtijdig stadium - zowel via informatie en advies met betrekking tot
mogelijke oplossingen van problemen als via kortdurende begeleiding, ge-
richt op het expliciteren van het besluitvormingsproces - streeft men naar
het voorkomen van een emotionele escalatie van de verhoudingen tussen de
betrokkenen omdat deze veelal leidt tot een langdurige en moeilijk te verwer-
ken (juridische) afhandeling.

De oprichting van dit Buro moet gesitueerd worden in de context van een
veranderde maatschappelijke definiëring van scheidingsproblemen. Vanaf
het midden der zeventiger jaren is de visie op het fenomeen echtscheiding in-
grijpend gewijzigd. In het verlengde daarvan dient men de in omvang toene-
mende kritiek te plaatsen dat de hulpverlening versplinterd is en dat een deel
van de juridische en financiële problemen het gevolg zijn van conflicten op het
onderliggende relationele vlak. Dergelijke geluiden vormden op meerdere
plaatsen in ons land de basis voor het ontstaan van experimentele vormen van
overleg en samenwerking tussen verschillende disciplines. Zo ook te Gronin-
gen, waar eind 1979 een multidisciplinair samengestelde werkgroep een aan-
tal knelpunten ten aanzien van de bestaande hulpverleningssituatie formu-
leerde. Deze werkgroep deed vervolgens een viertal voorstellen ter verbete-
ring. Het eerste, het project dat onderwerp van dit onderzoek is, betrof het op-
zetten vaneen vroegtijdig multidisciplinair samengesteld voorlichtings- en
adviesaanbod met de mogelijkheid tot kortdurende begeleiding met name ge-
richt op de onderliggende relationele conflicten. (Zie: Bijkerk, e.a. 1983).

Het Buro bestaat uit een team van vier, uit verschillende disciplines af-
komstige, personen - jurist, maatschappelijk werkster, orthopedagoge en
psycholoog - aangevuld met een receptionist/documentalist. Voor nadere
gegevens omtrent ontstaan en organisatie van het Buro wordt verwezen naar
de uitgebrachte jaarverslagen (1983, 1985) en het rapport van de Nederlandse
Gezinsraad 'Scheiden in overleg' (1984).

In de doelstellingen van het Buro staan drie elementen centraal. Het Buro
dient zich te richten op het besluitvormingsproces tussen de betrokkenen. De
hulp van het Buro hierbij moet in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvinden
om escalaties te kunnen voorkomen. Daarbij dienen de interventies aan te
sluiten bij de multidimensionele aardvan scheidingssituaties. Die aansluiting
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van de interventies op deze multidimensionele aard vertaalt zich in de sa-
menstelling van een professioneel multidisciplinair team.

De effecten van een dergelijk hulpaanbod zijn volgens het Buro tweeledig.
In de eerste plaats bevorderen dergelijke interventies een beter besluitvor-
mingsproces waardoor betrokkenen tot optimale uitkomsten geraken en
waardoor op langere termijn (nieuwe) problemen en conflicten vermeden wor-
den. In de tweede plaats wordt door de interventies minder gebruikt gemaakt
van andere instanties en voorzover dit advocaten betreft wordt hun werk een-
voudiger. Dit maakt tevens dat het Buro kostenbesparend werkt. Het eerste
veronderstelde effect heeft dus betrekking op het verloop van het schei- ^
dinsproces van de betrokkenen zelf, het tweede op het functioneren van ande-
re relevante instanties.

1.2 Het evaluatieonderzoek

.De op, deze wijze geformuleerde doelstellingen en effecten zijn niet direct
herleidbaar tot vraagstèllingen die geschikt zijn voor empirisch onderzoek. De
beantwoording van de vraag naar de betekenis van het Buro zal vertaald moe-
ten worden naar een aantal empirisch te beantwoorden onderzoeksvragen. Er
zal dus altijd enige afstand bestaan tussen de resultaten van dit onderzoek en
de vraag naar de betekenis van het Buro. De betekenis van het Buro, en vooral
de vraag omtrent de wenselijkheid van een dergelijk initiatief, wordt immers
grotendeels bepaald door maatschappelijke en politieke factoren. Empirische
gegevens kunnen hooguit een bijdrage leveren aan deze afwegingen.

1.2.1 De vraagstelling

Vanuit deze gedachtengang laten zich een viertal vragen formuleren waar-
op het onderzoek een antwoord beoogt te geven.

1) De vraag naar het bereik van het Buro.
Met welke scheidingssituaties krijgt het Buro te maken en wat is de aard
van de hulpvraag?

2) De vraag naar het karakter van het hulpaanbod.
Welke soorten interventies worden er gepleegd en in hoeverre en op welke
wijze vindt er een afstemming plaats tussen het psycho-sociale en juridi-
sche scheidingsproces 1)?

3) De vraag naar de effecten van de interventie.
In hoeverre en in welke zin.hebben de interventies consequenties voor het
verloop van het scheidingsproces?

4) De vraag naar de eigen positie van het Buro.
Hoe verhoudt zich het hulpaanbod van het Buro tot dat van andere interve-
nierende instanties bij scheidingsprocessen?

De eerste twee vragen zijn op te vatten als een strikte operationalisering
van de vraag in hoeverre het Buro de doelstellingen m.b.t. de doelgroep en de
werkwijze realiseert. Zij gaat voorbij aan een beoordeling van de juistheid of
adequaatheid van de veronderstellingen die aan deze doelstellingen ten
grondslag liggen. Het toetsen van deze veronderstellingen rekenen we niet tot
een vraag van dit onderzoek. Waar het Buro zich als een gemakkelijk toegan-
kelijke instantie richt op een zo breed mogelijk publiek, betreft de eerste vraag
die naar het publiek dat bereikt wordt. Anders dan de advocatuur die tengevol-
ge van de verplichte procureurstelling een (in principe) alomvattend bereik
heeft wat betreft haar dienstverlening, heeft het Buro Echtscheiding, zoals ie-

1) Alleen wanneer dat uitdrukkelijk wordt aangegeven staat dit begrip voor het strikt juridische pro-
ces. Doorgaans hanteren we het in de brede (sociale) zin.
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der op een vrijwillige toeloop gebaseerd hulpverleningsaanbod, in principe
een selectief bereik. Logisch daarom is de vraag naar de aard en de omvang
van het gerealiseerde hulpaanbod in relatie tot de clientèle.

De derde vraag betreft de verandering in conflictniveau m.b.t. de diverse re-
levante onderwerpen van het scheidingsproces en de verandering in het pro-
blematische kakakter van de situatie. Deze veranderingen dienen in verband
gebracht te worden met de aard van het gerealiseerde hulpaanbod. Tevens
vormt de beleving van de cliënten omtrent het effect van de interventie een on-
derdeel van deze vraag.

Ter toelichting op de vraag naar de eigen positie van het Buro dient het vol-
gende opgemerkt te worden. Zoals bekend verondersteld mag worden, is er
een groot aantal instanties betrokken bij de afhandeling van problemen voort-
vloeiend uit scheiding. De mate van betrokkenheid, de aard van hun interven-
tie en de fase waarin dat plaatsvindt varieert. Griffiths en Hekman kwamen tot
een tweetal typologieën van professionele interventies, voortvloeiend uit hun
onderzoek naar de regeling van het contact tussen scheidenden en hun min-
derjarige kinderen waarbij een groot aantal daarbij betrokken instanties wer-
den benaderd.

Bij de eerste typologie hanteren de auteurs twee dimensies. Allereerst de al
of niet normatieve aard van de interventie. Hiermee wordt onderscheid ge-
maakt tussen die interventiesituaties waarin al of niet rechtsnormen een
oriëntatiepunt vormen. De tweede dimensie maakt een onderscheid met be-
trekking tot de oriëntatie van de interventies. Men plaatst interventies die in-
gaan op de problemen of het gedrag van het betrokken individu tegenover die
waarin de interveniërende instantie primair oog heeft voor het relationele
systeem, waar het individu deel van uitmaakt. Al doende worden vier profes-
sionele interventie-typen gecreeërd: normatieve individueel gerichte, norma-
tieve systeemgerichte interventies en twee niet-normatieve.

Op grond van hun kennis van het veld merken ze op dat de advocatuur geka-
rakteriseerd kan worden als een normatief probleemgerichte interveniërende
instantie, terwijl het maatschappelijk werk een prototype van niet-normatieve
individugerichte interventie vormt. Naar hun oordeel komen de andere types
interventie in gespecialiseerde vorm ten aanzien van scheidingsproblemen
weinig voor.

De tweede typologie bestaat eveneens uit twee dimensies: de eerste betreft
de inhoudelijke gerichtheid van de interventie (functie) en de tweede de fase
van het scheidingsproces waarin deze interventie plaatsvindt. De functie
wordt onderscheiden in vier verschillende categoriëen:

a) De interventie is gericht op verwerking. Hier gaat het om interventies die
gericht zijn op het accepteren en leren omgaan met de bestaande situatie
zonder direct veranderingen in deze situatie aan te brengen.

b) De interventie is gericht op advies en informatie. Vergroting van kennis en
het adviseren van concrete oplossingsmogelijkheden worden beoogd.

c) De interventie is gericht op de relatie tussen betrokkenen. Het oplossen
van problemen van relationele aard staat hierbij centraal.

d) De interventie is gericht op regulering en conflictoplossing. Bij deze inter-
ventie gaat het om een concrete geschilbegeleiding en -beslechting. Het
doel is het tot stand brengen van concrete oplossingen in situaties waarbij
meningsverschillen of conflicten tussen betrokkenen bestaan.

De tweede dimensie - fase waarin de interventie plaatsvindt - kent drie
categorieën: de pré-divorce, de divorce en de post-divorce fase. Op deze wijze
formuleert men een twaalfvoudige.typologie, waarna de hoofdposities van al-
le betrokken instanties in een of meer van de cellen gelocaliseerd worden. Zo
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zijn de interventies van de advocatuur hoofdzakelijk te plaatsen binnen de cel
'regulering/conflictoplossing - divorce fase' en die van het maatschappelijk
werk binnen de cellen 'verwerking- pre- en post-divorce. De cel 'relatie-divorce'
is, behoudens een zeer beperkt gedeelte van interventies van advocaten, on-
bezet aldus de auteurs (Griffiths en Hekmán, 1985).

Bij nadere beschouwing van deze typologieen blijkt dat het in feite gaat om
een typologie die uit vier verschillende dimensies bestaat. Men kan de positie
van een interveniërende instantie met behulp van vier dimensies beschrijven.
Aldus kunnen de verhoudingen tussen het Buro en de andere instanties op
analytische wijze bekeken worden. Dit kader vormt de achtergrond voor het
beantwoorden van de vierde vraag.

1.2.2 De uitvoering

Door middel van verschillende deelonderzoeken is gestreefd naar het
beantwoorden van bovenstaande vragen.

a) Registratie van de cliënten in de periode 15-2-1985 tot 15-7-1985.
b) Gespreksnotities en dossieraantekeningen van de teamleden betreffende

de geregistreerde cliënten.
c) Interviews met de teamleden.
d) Telefonische enquête onder de geregistreerde cliënten in de periode mei

1985 tot november 1985.
e) Schriftelijke enquête onder de advocatuur te Groningen annex mondelinge

interviews in de periode december 1985 - januari 1986.
f) Schriftelijke enquête onder instellingen op het terrein van de Ambulante

Geestelijke Gezondheid, de Maatschappelijke Dienstverlening,-het Fiom,
de Raad voor de Kinderbescherming en het Buro voor Rechtshulp, annex
mondelinge interviews in de periode maart 1986 tot october 1986.

g) Kwalitatief onderzoek betreffende de zaken waarbij het Buro uitsluitend
contact met kinderen heeft gehad.

De informatie die gebruikt is in het onderhavige rapport is afkomstig uit het
registratie-onderzoek, de gespreksnotities en dossieraantekeningen, de tele-
fonische enquête onder de clienten en het onderzoek onder de Groningse ad-
vocatuur. Gelet op de ter beschikking staande tijd en het doel van deze deel-
studie, leek deze selectie de meest adequate. Ten aanzien van elk van deze
onderdelen lijkt een beschrijving van de samenstelling van de respons op zijn
plaats.

Registratie

Gedurende de periode 15 februari tot 15 juli 1985 zijn alle nieuwe cliënten
gevraagd medewerking te verlenen aan het onderzoek. (Alleen in extreem
moeilijke situaties is deze vraag niet gesteld). Dit geschiedde in de vorm van
het invullen van een registratie formulier en het geven van toestemming ten
behoeve van de telefonische enquête. Gegeven deze opzet en aangenomen
dat de weigeraars en afvallers (resp. 14% en 19%) niet systematisch afwijken
van degenen die toestemming verleenden, moet men er vanuit gaan dat de
responsgroep een redelijk goede afspiegeling vormt van de cliënten die zich in
die periode voor de eerste maal tot het Buro wendden. De keuze van het mo-
ment van onderzoek - na tweeënhalf jaar functioneren - berustte op de
overweging dat er inmiddels een zekere stabilisatie in de aard van de cliëntèle
zou zijn opgetreden. Het is nauwelijks zinvol na te gaan in hoeverre de res-
ponsgroep "representatief" is. Dat is zij immers welhaast per definitie. Men
kan natuurlijk een aantal kenmerken van de responsg.roep leggen naast die
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van cliënten uit voorgaande periodes (zoals gepresenteerd in de jaarverslagen
van het Buro). De eventueel gevonden verschillen bieden echter dan nog geen
uitkomst. Immers: moet het gevonden verschil opgevat worden als een gevolg
van het ontbreken van de weigeraars en afvallers in de responsgroep of geeft
het een verschuiving in -het cliëntenbestand van het Buro weer. Wél zinvol is
het echter na te gaan, hoe de responsgroep zich verhoudt tot-de totale catego-
rie scheidenden, regionaal en landelijk gezien. In concreto betekent dit een
vergelijking met een aantal C.B.S. gegevens of - indien deze ontbreken -
met een aantal gegevens uit inmiddels uitgevoerd onderzoek, zoals van Wee-
da (1983) en Griffiths en Hekman (1985).

Uiteindelijk zijn in ons registratiebestand 170-cliëntsystemen opgenomen.
Het betreft 219 personen waarvan 127 (58%) vrouwen en 92 (42%) mannen.
Van 49 systemen (29%) hebben we over de scheidingssituaties informatie van
beide partners, van de resterende systemen weten we derhalve alleen iets via
één van de betrokkenen.

Gespreksnotities en dossiers

De teamleden hebben ten behoeve van het onderzoek over een aantal van
de in registratie opgenomen cliëntsystemen gespreksnotities bijgehouden
(117). Daarin werd aangegeven welke onderwerpen tijdens de gesprekken aan
de orde zijn geweest, of de cliënt naar het oordeel van de teamleden met elk
afzonderlijk gesprek iets is opgeschoten, of de diverse onderwerpen met con-
flicten gepaard gingen en of deze conflicten tijdens de contacten zijn toe- of
afgenomen.

Daarnaast maken de teamleden al sedert de start van het Buro na eik
gesprek een verslag van hetgeen besproken is. Aangetekend wordt vaak wat
de aard van de problemen is en (soms) hoe een eventueel vervolg van het con-
tact ingevuld dient te worden. Dit vormt een onderdeel van hun dagelijkse
werkzaamheden en deze verslagen worden per systeem gebundeld. Tijdens de
onderzoeksperiode is deze werkwijze op dit punt gehandhaafd. Dit betekent
dat we de beschikking hadden over informatie over de inhoud van de contac-
ten van alle geregistreerde cliëntsystemen (170).

Telefonische enquête

Bij het eerste contact is aan de cliënten toestemming gevraagd of men in
een later stadium benaderd mocht worden voor een aantal vragen over het ver-
loop van hun situatie en de contacten die zij met het Buro gehad hebben. Alle
cliënten die hun toestemming gaven, zijn ongeveer een half jaar na het laatste
Burocontact telefonisch benaderd: Uiteindelijk is in 72% (122),van de zaken
met minstens één van de betrokkenen contact tot stand gekomen. Uit een eer-
ste analyse blijkt dat de opgetreden selectie niet bijzonder storend is. De cate-
gorie bezoekers die slechts éénmaal contact hebben gehad met het Buro is
licht ondervertegenwoordigd; op andere criteria zijn er geen verschillen aan
het licht getreden.

Onderzoek advocatuur

In de periode december 1985 - januari 1986 is het onderzoek uitgevoerd on-
der de Groningse advocatuur. Het bestond uit twee delen. Het ene deel omvat-
te een schriftelijke (gestructureerde) enquête onder alle op dat moment inge-
schreven leden van de plaatselijke Orde. Daarvan werden slechts de 9 advoca-
ten uitgezonderd waarvan we wisten (op grond van de eerder door ons gereali-
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seerde telefonische enquête onder de geregistreerde cliënten van het Buro)
dat zij inmiddels minstens twee van deze bezoekers als cliënt hadden. Die ad-
vocaten zijn, uiteraard na toestemming van de cliënten, door de onderzoeker
benaderd met het verzoek tot een uitgebreid mondeling onderhoud. Deze ne-
gen mondelinge interviews vormden het tweede deel van dit onderzoek. Het
doel daarvan is tweeledig. Enerzijds werd beoogd tot een uitdieping van het
algemene beeld uit de schriftelijke enquëte te komen, anderzijds is getracht
de mogelijke invloed van de Buro-interventie in concreto te traceren aan de
hand van vragen over de betreffende cliënten. In totaal is op deze wijze over 23
scheidingssituaties informatie verzameld.

Voor de schriftelijke enquëte zijn in totaal 149 advocaten benaderd. Daar-
van zonden 45 hun formulier retour waarvan er 44 bruikbaar bleken (netto res-
pons: 30%). Gezien de invulling van de vragen en de mondelinge informatie
van de advocaten aangaande de reden van het niet terugzenden, kan worden
aangenomen dat nagenoeg alleen de'familie-advocatuur' zich geroepen voel-
de tot deelname. De omvang van de respons is met die veronderstelling in
overeenstemming (zie Griffiths en Hekman 1986).

Van de respondenten was 79% (34) van het mannelijk geslacht en 21% (9)
van het vrouwelijke. Gemeten naar het aantal jaren van inschrijving was 26%
weinig ervaren (minder dan 4 jaar) en 25% zeer ervaren (meer dan 10 jaar);
50% valt in de tussenliggende categorie van de redelijk ervarenen. De schei-
dingspraktijk maakt gemiddeld 20% van het totale zakenbestand van de res-
pondenten uit (voor 8% is dat aandeel 50% of meer. Bij ongeveer tweederde
(17) van de advocaten die ons op dit punt informatie verstrekte was dit aan-
deel gedurende de laatste 3 jaar stabiel geweest, bij de resterenden was het
op het moment van onderzoek beduidend lager dan voorheen. Daaraan zij toe-
gevoegd dat 77% van de advocaten in dé stad Groningen zelf werkzaam is en
gezien de woonplaats van de Buro-cliënten, in beginsel grote kans heeft om
het functioneren van het Buro te ervaren. Op grond van de laatste 4 kenmer-
ken lijkt het alleszins redelijk de responsgroep als een adequaat forum voor
onze verkenning te beschouwen.

De 9 mondeling benaderde advocaten laten zich als volgt beschrijven. Het
merendeel (7) van hen bestond uit vrouwen. Twee van hen waren op het mo.
ment van onderzoek meer dan 10 jaar praktiserend advocaat, de overige vrou-
wen en de twee mannen hadden allen tussen de 4 en 10 jaar praktijkervaring.
De twee meest ervarenen hadden een uitsluitende of nagenoeg uitsluitende
familiepraktijk.

Bij vijf andere advocaten varieerde het aandeel van de familierechtelijke za-
ken op het totaal in behandeling zijnde zaken van 40% tot 70%. Van twee ad-
vocaten was het aandeel onbekend. Uitgezonderd deze laatste twee, was de
omvang van de familiepraktijk bij elk van de ondervraagde advocaten de
laatste 3 jaar stabiel gebleven.

. Ter afronding van dit hoofdstuk een enkele opmerking omtrent dè uitvoe-
ring. Gegeven de omvang van het onderzoeksproject en de noodzaak tot een
continue aanwezigheid op het Buro gedurende de verschillende fasen van het
onderzoek is Hekman als uitvoerend onderzoeker op het Buro te Groningen
gedetacheerd geweest. Door hem zijn de deelonderzoeken a,b en d gesupervi-
seerd, terwijl de delen c en g door hem zijn uitgevoerd. -De benadering van de
andere interveniërende instanties is onder de beide onderzoekers verdeeld;
het onderzoek onder de advocatuur (e) is verricht door Klijn, dat onder de an-
dere instanties (f) door Hekman. De opzet van alle onderdelen is in gezamen-
lijk overleg tot stand gekomen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid geldt
ook voor de analyse en de rapportage. De algemene coordinatie van het pro-
ject berust bij Klijn.
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2 Het bereik van het Buro

2.1 De omvang van het bereik

Het oogmerk van een hulpaanbod met een lage drempel impliceert dat men
een breed publiek als doelgroep voor ogen heeft. Dit komt tevens tot uiting
wanneer men naar de inhoudelijke karakterisering van het hulpaanbod van
het Buro kijkt. In hoeverre dat brede publiek in feite bereikt wordt, hangt af van
factoren, deels gelegen in de organisatie van het hulpaanbod, deels in de aard
van het probleem en deels inde aard van het publiek.

Het antwoord op de vraag naar de omvang van het bereik kunnen we via
- een ietwat grove - benadering verkrijgen door het aantal bij het jaarlijks
Buro aangemelde cliëntsystemen te relateren aan het totaal van de, in dezelf-
de periode, door de rechtbank in Groningen uitgesproken echtscheidingen.
Het aantal cliëntsystemen dat met het Buro contact heeft, dienen we daarbij
te verminderen met het aantal waarvan het waarschijnlijk is dat zij niet tot een
scheiding zullen overgaan en het aantal dat bij aanmelding al juridisch ge-
scheiden is. Op basis van de beschikbare gegevens over het jaar 1984 hebben
we kunnen vaststellen dat het Buro bij ongeveer 35% van de (uiteindelijk) uit-
gesproken scheidingen betrokken moet zijn. Dat percentage is gedurende de
afgelopen jaren niet af nauwelijks gewijzigd, zo bleek.

2.2 De samenstelling van de cliëntèle

Dat de toeloop op verschillende soorten hulpverleningsinstanties een spe-
cifiek beeld vertoont is bekend. We weten dat lang niet altijd de relevante
doelgroep in gewenste maté gebruik maakt van een bestaand aanbod. Van-
zelfsprekend rijst in deze context de vraag naar de situatie met betrekking tot
het Buro. Uit het onderzoek van Griffiths en Hekman komt naar voren dat vrou-
wen in het algemeen meer gebruik maken van hulpverleningsinstanties dan
mannen gedurende het gehele scheidingsproces. Verder blijkt de soort in-
stantie waarvan men gebruikt maakt gedeeltelijk samen te hangen met de so-
ciaal-economische positie van de betrokkenen (Griffiths en Hekman 1985).
Weeda noteert in haar onderzoek onder gescheidenen dat de mate van onder-
linge communicatie over de schèidingsbeslissing in de verschillende milieu's
varieert. Vrij veel communicatie trof zij aan bij 13% tot 20% van de responden-
ten; in het lagere sociale milieu wordt er minder over de scheiding en de pro-
blemen gesproken dan in de hogere (Weeda, 1983 ). Vermeldenswaard is ook
haar bevinding dat het beroep op de hulpverlening tijdens het huwelijk niet sa-
menhangt met het al of niet hebben van kinderen, maar wel met de leeftijd van
de betrokkenen. Het zijn vooral de "dertigers" die zich tot de hulpverlening
wenden. Zij rapporteert dat, deels los van het milieu, een sterke samenhang
met het door de betrokkene gehuldigde ideaalbeeld van de relatie naar voren
komt. Naarmate dat beeld moderner is en ruimte biedt aan de individualiteit
binnen de relatie, doet men eerder een beroep op de bedoelde hulpvoorzienin-
gen bij huwelijksmoeilijkheden (Weeda 1983). Tegen deze achtergrond is het
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zinvol de samenstelling van de cliëntèle van het Buro te beschrijven.
Eerst kijken we naar het kenmerk geslacht. Uit tabel 2.2 (1) blijkt dat de ver-

houding tussen mannen en vrouwen in de responsgroep nauwelijks afwijkt
van die. zoals vermeld in de jaarverslagen.

Tabel 2.2 (1): Samenstelling van burobezoekers naar geslacht
(percentages)

Jaarverslag 82-83 Jaarverslag 83-84 Onderzoek

man
vrouw

41

59

45

55

42

58

100 100 100

Zoals te verwachten was zijn ook bij het Buro de vrouwelijke cliënten over-
vertegenwoordigd. Ter vergelijking geven we de verhoudingen zoals we die bij
het Algemeen Maatschappelijk Werk en bij de advocatuur aantreffen. Het Al-
gemeen Maatschappelijk Werk meldt dat zij 10 keer zoveel scheidende vrou-
wen als scheidende mannen tot hun cliënten rekenen. Bij de advocatuur ligt
de verhouding tussen mannen en vrouwen vrijwel gelijk. In het onderzoek van
Griffiths en Hekman inzake de omgangsregeling bleken alle scheidende vrou-
wen en 95% van de scheidende mannen persoonlijk contact met een advo-
caat gehad te hebben (Griffiths, Hekman en Spaak, 1986).

Een tweede kenmerk van de cliënten is de leeftijd. Volgens de registratie is
de cliënt gemiddeld 38 jaar, hetgeen overeenkomt met de opgave in het Jaar-
verslag '83-'84. Maakt men een onderscheid naar geslacht dan kan men dit
kenmerk vergelijken met de beschikbare landelijke cijfers. Volgens opgaven
van het C.B.S. was de gemiddelde leeftijd van in 1984 gescheiden mannen 39
jaar, die van vrouwen 36 jaar (C.B.S. 1986). De overeenkomstige cijfers voor de
Buro bezoekers zijn 39 en 37 jaar. -

Een derde kenmerk aan de hand waarvan de Buro-bezoekers zich laten ver-
gelijken, betreft het opleidingsniveau van betrokkenen. Omdat er geen lande-
lijke cijfers beschikbaar zijn, hanteren wij de cijfers afkomstig uit het onder-
zoek van Griffiths en Hekman wier onderzoek betrekking had op dezelfde geo-
grafische situatie.

Tabel 2.2 (2): Opleidingsniveau van burobezoekers vergeleken met dat van overige scheidenden in
Groningen (percentages)

Griffiths/Hekman Buro-onderzoek
man vrouw man vrouw

laag 54 70 40 45
midden 23 17 22 31
hoog 23 13 38 24

100 100 100 100
(n=114) (n=128) (n=92) (n=120)*

exclusief de 7 onbekenden

Allereerst valt op dat bij de Buro-bezoekers het verschil in opleiding tussen
man en vrouw doorgaans geringer is dan het geval is bij Griffiths/Hekman.
Vervolgens is het duidelijk dat bij de cliënten naar verhouding de categorie
met een lage opleiding in geringe mate vertegenwoordigd is. Dit geldt met na-
me voor vrouwen.De groep hoger opgeleiden is aanmerkelijk oververtegen-
woordigd bij de cliënten. Aangezien in het onderzoek van Griffiths en Hekman
gebleken is dat de mate van problematisch zijn van het echtscheidingsproces
niet samenhangt met de hoogte van de opleiding, betekent het voorgaande
dat de optredende selectie niet tevens een selectie behoeft in te houden wat
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betreft het al of niet problematische karakter van de scheidingssituatie. Het
betekent wel dat een breed bereik niet ten volle gerealiseerd wordt.

Hadden de vorige kenmerken betrekking op de cliënten als individu, men
kan ook een aantal kenmerken bezien met betrekking tot de scheidingssitua-
tie als geheel. Het gaat dan om kenmerken van de betrokken systemen
(n =170).

Allereerst de huwelijksduur: het landelijk cijfer inzake de gemiddelde duur
van het door scheiding ontbonden huwelijk bedroeg voor 1984, 12 jaar (C.B.S.,
1986). Het cijfer van de cliëntsystemen van het Buro komt daarmee overeen.

Volgens opgave van het C.B.S. waren er in 63% van de in 1984 door schei-
ding ontbonden huwelijken minderjarige kinderen aanwezig. Van de cliëntsy-
stemen waarmee het Buro contact had, is dit bij 79% het gèval. Het Buro be-
reikt dus relatief veel echtparen met minderjarige kinderen.

Als we het beeld van de samenstelling van de cliëntèle afzetten tegen het-
geen bekend is over de landelijke populatie van gescheidenen, dan blijkt een
grote mate van overeenkomst. Op twee punten wijkt de bezoekersgroep duide-
lijk af. Het Buro bereikt mensen met een lagere opleiding in relatief geringe
mate; het bereikt scheidingssituaties waarbij minderjarige kinderen zijn be-
trokken relatief vaak.

2.3 Procesfase bij het eerste contact met het Buro

Een van de vragen van dit onderzoek betreft die naar de fase van het echt-
scheidingsproces, waarin men contact opneemt met. het Buro. Doelstelling
van het Buro is immers contact te krijgen in een zo vroeg mogelijk stadium.
Het krijgen van informatie, advies en eventueel kortdurende hulpverlening in
een vroeg stadium zou mensen in staat stellen betere keuzes te maken, hen
het gevoel geven greep op de situatie te houden en zou problemen op langere
termijn kunnen voorkomen. Het ligt dus voor de hand na te gaan in hoeverre
de doelstelling van een vroegtijdige interventie gerealiseerd wordt.

Doorgaans vormt een telefoongesprek van de cliënt met de receptionist van
het Buro het begin van het contact. Bij 81 % (138) van de geregistreerde cliënt-
systemen is dit het geval. De overige contacten begonnen via een gesprek op
het open spreekuur. In geval van een telefonische aanmelding probeert de re-
ceptionist op een zo kort mogelijke termijn een afspraak te maken voor een
gesprek met een teamlid apart of met meerdere teamleden tegelijkertijd. Uit
de gegevens blijkt dat bij meer dan twee derde van de gevallen het eerste ge-
sprek binnen een week plaatsvindt, terwijl dit bij 85% binnen twee weken lukt.
In het algemeen wordt het persoonlijk contact dus op zeer korte termijn gerea-*
liseerd.

De vraag is nu op welk moment in het scheidingsproces dit contact plaats-
vindt. We beschikken over een aantal indicaties om dit vast te stellen.

In de literatuur komen we met betrekking tot het scheidingsproces een in-
deling in drie fases tegen: de pre-divorce, de divorce en de post-divorce fase
(o.a. MacGillavry, 1984). Ten behoeve van dit onderzoek hebben we aan deze
indeling een fase toegevoegd, een die aan de genoemde drie voorafgaat.
Aldus onstaat de volgende indeling:

1) relatieverbetering
- geen van beide partners overweegt bij nader inzien een scheiding, men

wenst eerder verbetering van de relatie.
2) pre-divorce

- een of beide partners overweegt/overwegen een scheiding, geen van bei-
de heeft echter de beslissing genomen.
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3)'divorce
- een of beide partners hebben besloten tot scheiding, het scheidingspro-

ces is echter nog niet afgesloten.
4) post-divorce

- het scheidingsproces is afgesloten en er hebben zich opnieuw vragen
en/of problemen gemanifesteerd.

Ter bepaling van de fase, waarin de cliënten zich ten tijde van het eerste ge-
sprek bevinden beschikken we over twee informatiebronnen: allereerst het
oordeel van de cliënten zelf (registratieformulier ingevuld door de cliënten) en
vervolgens een beoordeling van de situatie door de receptionist en de onder-
zoeker (aan de hand van de dossiersgegevens van de teamleden). We kijken
eerst naar de door de cliënten verstrekte antwoorden op de vraag naar de
scheidingsbeslissing.

Tabel 2.3 (1): Scheidingsbeslissing volgens de cliënten (percentages)

beiden willen niet
beiden denken erover
man denkt erover
vrouw denkt erover
beiden willen scheiden
man wil, vrouw niet
vrouw wil, man niet
al gescheiden
onbekend

man vrouw

0 2
20 13

4 6
10 16
20 18

5 7
22 20
12 6

8 13

100 100
(n=92) (n=127)

Bezien op de totale instroom van het Buro blijkt dat naar het oordeel van
mannen de beslissing tot scheiden nog niet definitief genomen is in 34%.

Voor de vrouwen ligt het percentage iets hoger: 38%. De meesten zijn van
mening dat het vooral de vrouw is, die een scheiding overweegt of die daartoe
besloten heeft (volgens man: 32% versus 9%, volgens vrouw: 36% versus
13%). Dit is in overeenstemming met wat we weten uit ander onderzoek op dit
punt, namelijk dat het voornamelijk de vrouwen zijn die het initiatief tot een.
echtscheiding nemen.

Receptionist en onderzoeker hebben onafhankelijk van elkaar eik systeem
binnen de steekproef volgens deze criteria ingedeeld. In 84% (142) bleken zij
het met elkaar eens. De verschillen ontstonden in die zaken waarbij, meestal
tijdens het eerste gesprek, een verandering in de scheidingsbeslissing optrad.
Met name het onderscheid tussen fase 2 en 3 is bij sommige zaken nogal sub-
tiel. Na een gezamenlijke tweede beoordeling van deze verschillen ontstond Í
de volgende verdeling:

Tabel 2.3 (2): Fase van scheidingsproces bij het eerste burobezoek volgens extern oordeel (percen-
tages) .

relatie verbetering (fase 1) 3
pre-divorce (fase 2) 22
divorce (fase 3) 66
post-divorce (fase 4) 9

100
(n = 122)*

*) Deze informatie.is alleen gecodeerd voor die zaken die telefonisch bereikt zijn voor de tweede
meting.

Naarmate het contact van hen die in de divorce-fase gelocaliseerd zijn vroe-
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ger in het feitelijk beslissingspróces valt, neemt de omvang van de primaire
doelgroep in de totale instroom toe. Uit de meest voorzichtige schatting valt
echter al af te leiden dat een kwart van de bezoekers tot de primaire doelgroep
van het Buro behoort. In feite zal dit percentage echter hoger zijn, zoals ook
uit de navolgende gegevens valt af te leiden.

Een tweede indicatie voor het moment waarin de cliënten contact met het
Buro opnemen, vormt het gegeven of men al contact met een advocaat heeft
gehad. De stap naar de advocaat betekent immers meestal het doorhakken
van de knoop. Allereerst geven we de resultaten op persoonsbasis, daarna
proberen we een schatting te maken op systeembasis. Op persoonsbasis be-
zien heeft 79% van de cliënten bij hun eerste bezoek (nog) geen contact met
een advocaat. In het jaarverslag over 1983 - 1984 wordt op dit punt 69% ver-
meld en in het jaarverslag over 1982 - 1983 een percentage van 59%. Vergele-
ken met het moment van contact met de advocaat, blijkt dat in de loop der tijd
meer mensen het Buro bezoeken voorafgaand aan een (eventueel) bezoek aan
de advocaat. Nu geldt dit niet in gelijke mate voor mannen en vrouwen, zoals
onderstaande tabel toont.

Tabel 2.3 (3): Contact met advocaat (indien nog niet gescheiden) voorafgaand aan het eerste burg-
bezoek (percentages op persoonsbasis)

Contact met advocaat man vrouw
voorafgaand aan buro

nee 87 73
ja 13 27

100 100
(n=78)* (n=113)

') Van 3 mannen is de informatie afwezig.

Meer vrouwen dan mannen hebben voorafgaand aan het bezoek aan het Bu-
ro contact met een advocaat. Dit zou op het eerste gezicht kunnen betekenen
dat mannen naar verhouding vroeger in het scheidingsproces naar het Buro
.gaan dan de vrouwen. Op deze veronderstelling komen we nog terug.

Laten we eerst het advocatencontact op zaakbasis bezien. Om dat te kun-
nen vaststellen dienen we na te gaan of de partner van de respondent al con-
tact met een advocaat gehad heeft. Veel van de respondenten hebben deze
vraag echter onbeantwoord gelaten. Het eigenaardige hierbij is dat dit vrijwel
allemaal cliënten zijn die zeggen zelf géén contact met een advocaat te heb-
ben. De cliënten die wél zelf contact hebben met een advocaat beantwoorden
de vraag betreffende hun partner bijna allemaal wel. Dit betekent dat de vraag
naar het advocaat- contact op zaakbasis alleen bij benadering door ons beant-.
woord kan worden. We geven een minimum (onbekend wordt dan geteld als
geen advocaten- contact) en een maximum (onbekend wordt buiten beschou-
wing gelaten).

Tabel 2.3 (4): Contact met advocaat (indien nog niet gescheiden) voorafgaand aan het eerste buro-
bezoek (percentages op zaakbasis)

Contact met advocaat
voorafgaand aan burobezoek

één van beiden contact
beiden contact
geen van beiden contact

man vrouw

max. min. max. min.

17 9 23 14
23 13 29 17
60 78 48 69

100 100 100 100
(n = 42) (n = 76) (n = 66) (n =109)
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We zien dat de range waarin geen van beiden contact met een advocaat
hebben zich respectievelijk beweegt tussen 60%-78% volgens de mannen en
48%-69% volgens de vrouwen. Op basis van deze cijfers veronderstellen we
dat in iets meer dan de helft van de systemen er (nog) geen enkel contact met
de advocaat is geweest.

Ook hier ziet men dat volgens de mannen vaker dan volgens de vrouwen
sprake is van een burocontact zonder voorafgaand advocatenbezoek. Bete-
kent dit nu dat mannen eerder in het scheidingsproces een beroep doen op
het Buro? Uit de cijfers in tabel 2.3.(1) valt dat niet af te leiden; mannen zeggen
iets minder vaak dan vrouwen dat de beslissing nog niet definitief is, zoals we
zagen. Het feit dat mannen dan toch vaker geen advocaat bezochten wordt
wellicht begrijpelijk als men zich realiseert dat vrouwen vaker eerder dan man-
nen de beslissing tot scheiding nemen en dan ook naar de.advocaat stappen.
De man, eenmaal met die stap geconfronteerd gaat vervolgens of naar een an-
dere advocaat of voor gezamenlijk overleg mee naar de eerst bedoelde advo-
caat. Het is niet denkbeeldig dat burobezoeken van mannen voor een deel
plaatsvervangende advocaatbezoeken zijn. Voorzover dat bezoek ingegeven
wordt door een behoefte aan informatie (over hoe nu verder) kan men niet stel-
len dat dit contact staat voor een in de tijd naar voren geschoven beroep op
deskundige hulp. Naarmate echter het motief meer zou liggen in de sfeer van
een eventueel herstel van de dreigende relatiebreuk, lijkt de stap naar het Bu-
ro wél als zodanig te begrijpen. Dat dit laatste motief bij mannen nogal eens
een rol speelt zullen we later nog zien.

De derde en hoogstwaarschijnlijk de meest overtuigende indicatie voor een
vroegtijdig contact wordt gevormd door het al of niet fysiek gescheiden wo-
nen van de partners. De feitelijke woonsituatie geeft immers aan hoever men
in het scheidingsproces is gevorderd. Het niet meer bij elkaar wonen is voor
de betrokkenen zelf meestal de meest concrete stap in een scheidingsproces.
Uit de registratie blijkt dat 53% van de gezinnen, ten tijde van het eerste con-
tact niet meer bij elkaar woont. Dit is iets meer dan dat in het jaarverslag 1983 -
1984 vermeld wordt (47%). Bijna de helft van de partners woont dus ten tijde
van de aanmelding (nog) bij elkaar. Interessant is het op dit punt een vergelij-
king te maken met hetgeen bekend is uit het onderzoek van Griffiths en Hek-
man. De respondenten werden in dat onderzoek voor het eerst geïnterviewd
kort na het eerste advocatencontact. Op dat moment bleek 12% nog bij elkaar
Je wonen. Dit duidt erop dat het Buro beduidend eerder in het proces met de
cliënten in contact komt dan advocaten doorgaans doen.

Samenvattend kunnen we stellen dat alle drie gebruikte indicaties onder-
ling redelijk consistent zijn en dat zij alle erop wijzen dat het Buro over het al-
gemeen betrekkelijk vroeg in het proces met de cliënten in contact komt. Bij
een kwart tot een derde van de clientsystemen blijkt de scheidingsbeslissing
nog geenszins vast te staan en lijkt het Buro niet alleen ten aanzien van de af-
handeling van de scheiding een rol te kunnen spelen maar ook ten aanzien
van de besluitvorming met betrekking tot de vraag wel of niet te scheiden.

2.4 De aard van de problemen

Sprekend over de aard van de problemen kan men verschillende invalshoe-
ken gebruiken ter differentiatie van de hulpvraag. In deze paragraaf zullen we
achtereenvolgens afzonderlijk een tweetal optieken beschrijven, die bij latere
analyse gecombineerd zullen worden.

Allereerst bezien we de hulpvraag in termen van het veelvuldig in de litera-
tuur gehanteerde onderscheid tussen instrumenteel-praktische en psychoso-
ciale problemen. Met instrumenteel-praktisch worden die hulpvragen bedoeld
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die op concrete, min of meer tastbare, zaken betrekking hebben. Vragen be-
treffende de huisvesting, de financiële regelingen of de keuze van een advo-
caat vallen bijvoorbeeld hieronder. Psycho-sociale problemen liggen daaren-
tegen op het abstracte, niet tastbare vlak. Voorbeelden van dergelijke vragen
zijn de beslissing wel of niet te scheiden, conflicten op relationeel gebied en
de wijze van omgang met de kinderen. De tweede invalshoek is een beschrij-
ving van de hulpvraag in termen van de specifieke onderwerpen die problemen
dan wel conflicten opleveren.

2.4.1 De hulpvraag: praktisch en psycho-sociaal

De vraag naar de aard van de hulpvraag is met name van belang, omdat de
achtergrond van waaruit het Buro werkt bepaald wordt door de idee dat het bij
echtscheiding om een situatie gaat, waarbij praktische en psycho-sociale di-
mensies sterk met elkaar interfereren en een goede oplossing van het geheel
van de problemen niet bereikt kan worden door interventies die zich uitslui-
tend richten op een van beide dimensies.

In het voorgaande is kort de wijze waarop het contact met het Buro tot
stand komt en de rol van de receptionist daarin beschreven. Die rol is daarom
zo belangrijk omdat op basis van diens informatie een eerste schatting van de
aard van het probleem wordt gemaakt. Hij gebruikt daarbij niet de indeling
naar praktisch-/psycho-sociaal, maar bepaalt bij welke discipline de vraag in
eerste instantie het beste past. De onderstaande tabel geeft een overzicht van
diens schatting.

Tabel 2.4.1 (1): Schatting van de aard van het hoofdprobleem door de receptionist bij het eerste
telefonische contact (percentages)

juridisch 35
maatschappelijk 4
pedagogisch 5
psychologisch 14
combinatie 42

100
(n=118)*

Van de 138 telefonische contacten is in 20 situaties veelal ten gevolge van afwezigheid van de
reguliere receptionist geen informatie aanwezig.

De onder het hoofd 'combinatie' samengevatte problemen zijn toegedeeld
aan de navolgende combinaties: 14% jurist/pedagoge, 9% jurist/maatschap-
pelijk werk, 9% jurist/pedagoog, 6% pedagoog/psycholoog, 3% maatschap-.
pelijk werk/psycholoog en 1% maatschappelijk werk/pedagoog.

We zien dat het merendeel van de vragen juridisch van aard is (35% strikt ju-
ridisch en 32% gedeeltelijk), terwijl bij ongeveer 20% het hoofdprobleem pri-
mair psycho-sociaal is en bij 34% deze aspecten minstens een onderdeel vor-
men van de problematiek. Tot die laatste slotsom kan men komen wanneer
men de karakterisering 'pedagogisch' en 'psychologisch' beschouwt als een
indicatie voor het psycho-sociale aspect, waarbij 'juridisch' on'maatschappe-
lijk' voor praktisch-instrumentele problemen staan.

Nu zou men tegen het wellicht relatief hoge percentage'combinatie'-vragen
kunnen aanvoeren dat het een (psychologisch) gevolg is van de bril waardoor
de receptionist ziet. Wie 'gelooft' in een idee en een hulpaanbod achter de
hand heeft, die ziet overal vraag naar dergelijke hulp, zo luidt de voor de hand
liggende redenering. Men kan daar als onderzoeker weinig tegen inbrengen,
behalve dat men zelf - met naar gehoopt mag worden méér afstand - de
aard van de vraag nogmaals beoordeelt. Vandaar dat later - door de uitvoe-
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.rend onderzoeker ter plaatse - nogmaals en nu op basis van de dossieraan-
tekeningen over het eerste gesprek, de hulpvraag is gekarakteriseerd in ter-
men van practisch en psycho-sociaal. Van de door hem beoordeelde zaken
(139) lagen volgens zijn oordeel de problemen bij 28% op praktisch terrein,
15% op psycho-sociaal en bij 56% op beide terreinen.

Opvallend genoeg neemt het zo op het eerste gezicht 'onbetrouwbare' cijfer
inzake de tweevoudige hulpvraag niet af. En hoewel ook deze procedure geen
sluitend bewijs geeft, lijkt het vooralsnog voldoende voor de stelling dat een
substantieel deel van de bij het Buro binnenkomende vraag als 'tweevoudig'
gekenschetst moet worden.

Op grond van deze cijfers valt te concluderen dat een groot deel van de
hulpvragen (70%) een duidelijke psycho-sociale component heeft, waarbij vol-
gens de invalshoek van het Buro te verwachten is dat door een praktisch
gerichte interventie alléén, niet volledig tegemoet gekomen kan worden aan
die vraag. Verder is in ruim de helft van de zaken sprake.van problemen op bei-
de terreinen tegelijkertijd. Het zijn met name deze zaken waarbij - volgens de
ideëen van het Buro - een geïntegreerde- aanpak geïndiceerd is.

2.4.2 De onderwerpen en de mate van conflict

Een tweede benadering die gehanteerd kan worden om zicht te krijgen op
de situaties die cliënten ertoe brengen contact met het Buro op te nemen,
bestaat uit het in beeld brengen van de mate van conflict met betrekking tot
de diverse te onderscheiden onderwerpen. Alvorens hierop in te gaan willen
we deze vraag in een wat breder kader plaatsen.

Wie de gegevens over het verloop van de juridische scheidingsprocedure
overziet, kan niet ontkomen aan de indruk dat deze afhandeling gekenmerkt
wordt door een grote mate van snelheid, routine en eenvoud (Klijn 1983; v.d.
Werff z.j.). Vanzelfsprekend kan daaruit niet zonder meer geconcludeerd wor-
den dat die scheidingen, vanuit het perspectief van betrokkenen gezien, pro-
bleemloos verlopen. Onderzoeksgegevens die inzicht geven in het verloop van
het sociale proces tonen dat ook aan (Berends 1984; Griffiths•en Hekman
1985; Ruiter e.a. 1984; Weeda 1983). De herkenning van de relevantie van het
psycho-sociale proces vormt de basis van de gedachte inzake het belang van
een vroegtijdige, integrale scheidingsinterventie (Haynes 1981; Hoefnagels
1978, MacGillavey 1984).,De eventuele consequentie daarvan voor de juridi-
sche afhandeling vormt een van de vragen die aan dit onderzoek ten grond-
slag liggen. Beantwoording van deze vraag vergt echter een aantal stappen.
Eén daarvan is het empirisch in kaart brengen van de mate van conflicten van
de scheidingssituaties zoals die zich bij het Buro voordoen.

Globaal gesteld kan men daarbij op twee manieren te werk gaan. Enerzijds
kan men het conflict meten via de informatie van de cliënten zelf, anderzijds
kan men van buitenaf een schatting maken. Beide wegen zijn door ons bewan-
deld.

In het kader van de eerste benaderingswijze zijn in de registratie ten aan-
zien van een aantal onderwerpen vragen opgenomen over het verloop van het
overleg tussen de beide partners. Aangezien in feite de opgenomen onderwer-
pen alleen relevant zijn voor de mensen die of in de pré-divorce of in de divor-
cefase verkeren, beperken we ons tot deze categorieën.

Het eerste aspect dat we behandelen betreft de vraag bij hoeveel zaken de
diverse onderwerpen met de partner besproken zijn voor het eerste contact
met het Buro.
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Tabel 2.4.2 (1): Frequentie van de afzonderlijke onderwerpen die met de partner besproken zijn
voorafgaand aan het eerste contact met het Buro, uitgesplitst naar geslacht (per-
centages).

Onderwerp man vrouw

scheiding' 91 98
huisvesting 86 87
bezit 74 73
alimentatie partner 65 59
alimentatie kinderen 62 45
opvoeding kinderen 88 81
verblijf kinderen 85 83
contact kinderen 79 72

(n = 46-66) (n = 58-94)

Met het onderwerp 'scheiding' wordt in deze niet bedoeld de juridische procedure of de practi-
sche consequenties van de scheiding maar de scheidingsbeslissing in strikte zin.

De verschillen tussen mannen en vrouwen blijken op geen van de onderwer-
pen erg groot. Vrouwen zijn relatief vaker van mening dat zij met de partner
over de scheiding hebben gesproken. Relatief meer mannen hebben het, naar
hun zeggen, over de alimentaties en de 'kind'-onderwerpen gehad..

Let men op de rangorde van de onderwerpen dan blijkt dat:

- de scheidingsbeslissing in nagenoeg alle gevallen is besproken;
- de kinderen en huisvesting in ongeveer 85% van de zaken onderwerp van

gesprek zijn geweest;
- de financiële zaken en de boedel (de praktische zaken) in twee derde van de

gevallen aan de orde zijn geweest.

We kunnen het conflictniveau tussen de partners met betrekking tot deze
onderwerpen enigszins afleiden uit de beantwoording van de vraag of men het
overleg over de betreffende onderwerpen, indien met de partner besproken, al
of niet moeilijk vond verlopen.

Tabel 2.4.2 (2): Frequentie van moeilijk verlopend overleg met de partner ten aanzien van afzonder-
lijke onderwerpen, uitgesplitst naar geslacht (percentages).

Onderwerp man vrouw

scheiding 60 76
huisvesting 27 43
bezit 19 32
alimentatie partner 19 33
alimentatie kinderen 15 17
opvoeding kinderen 33 38
verblijf kinderen 26 33
contact kinderen 31 17

(n = 36-63) (n = 29-90)

Vrouwen vinden veel vaker dan mannen het overleg over de scheiding, de
huisvesting, de boedel en hun alimentatie moeilijk verlopen. Vaker dan vrou-
wen vinden mannen alleen de gesprekken over het contact met de kinderen
moeilijk verlopen.

Scheiding blijkt zowel voor mannen als vrouwen verreweg de meeste moei-
lijkheden met zich mee te brengen. Voor de vrouwen liggen de andere onder-
werpen ongeveer gelijk, met uitzondering van alimentatie voor de kinderen en
de bezoekregeling. Bij de mannen is er een sterkere differentiatie. Na de
scheidingsbeslissing zelf staan de 'kind'- onderwerpen samen met de huis-
vesting op een tweede plaats. De meer financiële onderwerpen liggen bij hen
relatief het vaakst eenvoudig. Het lijkt erop dat men die gesprekken moeilijk
vindt, waarbij men de zwakste partij is (bezit/alimentatie voor de vrouw, con-
tact met de kinderen voor de man).
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Grofweg kunnen we stellen dat volgens de respondenten, de scheidingsbe-
slissing voor ruim twee derde van hen (zeer) moeilijk ligt; de andere onderwer-
pen leveren voor ongeveer een kwart tot een derde van hen problemen op. Na-
dere analyse zal moeten uitwijzen in hoeverre dit beeld op zaakbasis be-
vestigd wordt. Wel kunnen.we vermelden dat deze verdelingen sterk overeen-
komen met de resultaten van de eerste meting (kort na het eerste contact met
de advocaat) in het onderzoek van Griffiths en Hekman. Op persoonsbasis ge-
zien leverden bv. de 'kind'-onderwerpen ook daar bij ruim een derde van de
respondenten problemen op. Op zaakbasis bleek dit onderwerp in de helft van
de gevallen met problemen gepaard te gaan. Verblijfplaats van de kinderen
bleek volgens 20% van de verzorgende ouders en volgens 34% van de niet-
verzorgende ouders met problemen gepaard te gaan. Alimentatie voor de kin-
deren was in 24% van de zaken problematisch.

Een tweede indicatie voor het conflictniveau betreffende deze onderwerpen
vinden we in de beoordeling afkomstig van de teamleden. Zij hebben aan het
einde van het eerste gesprek een schatting gemaakt van het conflictniveau
met betrekking tot de verschillende onderwerpen.

Tabel 2.4.2 (3): Conflictniveau ten aanzien van afzonderlijke onderwerpen ten tijde van het eerste
burobezoek volgens de schatting van de teamleden (percentages).

Conflictniveau

Onderwerp geen matig sterk,

scheiding 26 35 40 (n=61)
huisvesting 68 21 12 (n=53)
bezit 64 25 12 (n = 53)
alimentatie partner 63 14 22 (n=41)
alimentatie kinderen 73 17 .10 (n=41)
opvoeding kinderen 47 25 28 (n=47)
verblijf kinderen 56 20 25 (n=52)
contact kinderen 55 27 18 (n=55)
procedure 73 10 18 (n=52)
ander onderwerp 42 17 42 (n = 24)

Het onderwerp scheiding levert ook volgens de teamleden de meeste con-
flicten op (40%f 75%). De kinderen komen op de tweede plaats (ongeveer
25%I50%), en de meer concrete zaken op de derde plaats (ongeveer
12%137%). Wanneer er een ander onderwerp relevant is, gaat dit eveneens re-
latief vaak met conflicten gepaard.

Samenvattend kunnen we voorlopig concluderen dat zowel wat betreft de
communicatie als wat betreft het conflictniveau van de verschillende onder-
werpen de resultaten van ons onderzoek redelijk consistent zijn. De beslissing
omtrent de scheiding staat centraal en levert ook de meeste problemen op.
Daarna volgen de onderwerpen die de kinderen betreffen en tot slot volgen de
meer zakelijke en financiële kwesties. De verdeling tussen deze probleem-
clusters, op zaakbasis bezien, ligt vermoedelijk respectievelijk op ongeveer
75%, 50% en 33%. Deze cijfers vertonen grote gelijkenis met de resultaten
van het eerder genoemde onderzoek van Griffiths en Hekman. Daarnaast is er
volgens de onderzoeker bij 28% van de zaken sprake van een hulpvraag op
practisch terrein, bij 15% op psycho-sociaal terrein en zijn bij 56% van de za-
ken hulpvragen op beide terreinen te traceren.

Uiteraard moeten er voor een definitieve beantwoording van de vragen be-
treffende de aard van aangemelde probleemsituaties nadere analyses uitge-
voerd worden. Nagegaan moet worden in hoeverre beide benaderingswijzes
inderdaad consistent zijn. Pas daarna kan overgegaan worden tot het maken
van een indeling in 'eenvoudige' en 'moeilijke' scheidingsprocessen en het
verder traceren van de consequenties van de door het Buro gerealiseerde in-
terventies.
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3 Wat doet het Buro?

Het voorgaande hoofdstuk bevat een karakterisering van het bereik van het
Buro met behulp van kenmerken van de cliënten, de procesfase waarin het
eerste contact plaatsvindt en de aard van de probleemsituaties. In dit hoofd-
stuk schetsen we een beeld van het hulpaanbod zoals dat door het Buro wordt
gerealiseerd. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan het aantal contac-
ten, met wie van de cliënten het Buro contact heeft, met wie van de teamleden
de cliënten contact hebben, welke onderwerpen in die contacten aan de orde
komen, de situatie aan het eind van het Burocontact en tenslotte een karakte-
risering van de aard van de gepleegde interventies.

De gegevens in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de dossiers zoals aange-
legd door de teamleden (n= 170) en op een aantal resultaten van de telefoni-
sche enquête onder de cliënten. Overigens dient men te bedenken dat wij de
gebeurtenissen m.b.t. sommige zaken niet tot het einde van het Buro-contact
kondèn volgen. Het blijkt dat een aantal cliënten na verloop van tijd opnieuw
contact opneemt met het Buro. Tot 4-11-1985 zijn alle gebeurtenissen ver-
werkt. De geregistreerde cliëntsystemen met contacten na deze datum zijn
geteld. Tot 1-5-1986 waren dit er 25 (15%). Eén en ander betekent dat de gege-
vens van het onderzoek over deze groep niet volledig zijn. Niettemin zijn we
van mening dat de beschikbare gegevens voldoende zijn voor het schetsen
van een verantwoord beeld.

3.1 Aantal contacten

Het Buro beoogt een kortdurende interventie hetgeen weinig contacten in-
houdt. Wanneer de aard van de aangemelde problemen een langdurig en veel-
vuldig contact vragen, dient er verwezen te worden naar andere instanties. In
hoeverre deze doelstelling gerealiseerd wordt, blijkt uit het volgende.

Het totaal aantal persoonlijke contacten per cliëntsysteem varieert van 1
tot 22 gesprekken. Dit laatste is een exceptioneel maximum. Van de geregi-
streerde clientsystemen heeft 54% 1 gesprek en 17% twee. Het gemiddelde is
2,5. In de meeste zaken vinden de contacten wekelijks plaats. Het langdurig-
ste contact dat we bij de geregistreerde systemen aantreffen omvat dan ook
22 weken. Daarbij heeft 21% van de cliëntsystemen naast het persoonlijke
contact ook nog één of meerdere telefonische contacten met teamleden. In
totaal heeft elk systeem gemiddeld 2,8 gesprekken. (Het jaarverslag 1983-
1984 vermeldt een gemiddelde van 2,3).

In de jaarverslagen wordt tot dusver geen melding gemaakt van het aantal
inhoudelijke telefonische contacten met de receptionist. Gemiddeld blijkt dit
bijna 1 per cliëntsysteem te zijn. Het gaat hier om gesprekken waarbij de re-
ceptionist zich in meer of mindere mate actief met de problemen bezig houdt.
De inhoudelijke aspecten van de functie van de receptionist wordt naar onze
mening nogal eens - en niet alleen door buitenstaanders - onderschat. Men
interpreteert deze werkzaamheden als alleen een doorgeefluik en de interven-
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tie zou pas na het contact met de receptionist plaatsvinden. Uit het aantal in-
houdelijke gesprekken blijkt dat dit beeld onjuist is.

Ter afsluiting van deze paragraaf nog een opmerking inzake de vraag in hoe-
verre er nu sprake is van het beoogde kortdurend contact. Alleen al afgaande
op de absolute frequentie zou men geneigd zijn die vraag positief te beant-
woorden. Wetend dat dat de gemiddelde duur van een gesprek ongeveer 1 uur
bedraagt,.komt het gemiddelde contact niet boven de twee en een half uur.

Het is uiteraard zinvoller om in deze vergelijkend te werk te gaan en de om-
vang van het contact met het Buro-te leggen naast gegevens van andere rele-
vante instanties. Hier dringt zich de advocaat als eerste op. Uit het onderzoek
van Griffiths en Hekman blijkt dat de cliënten gemiddeld 4 persoonlijke ge-
sprekken met de advocaat hebben. Daarenboven zijn er dan nog gemiddeld 3
telefonische contacten (de schriftelijke contacten laten we hier buiten be-
schouwing). De duur van.het persoonlijk contact met de advocaat variëert
sterk met de werkwijze van de desbetreffende advocaat. Naar schatting ligt
deze duur - althans bij het eerste bezoek - bij ongeveer een uur (Griffiths,
Hekman en Spaak, 1986). In vérgelijking met deze cijfers is er inderdaad spra-
ke van een kortdurende interventie waar het het Buro betreft.

Hoewel het Algemeen Maatschappelijk Werk in deze studie verder buiten
beschouwing blijft, veroorloven we ons toch op dit punt een kleine verwijzing
naar de situatie aldaar. Uit het door Fiselier uitgevoerde onderzoek onder 148
hulpverleners in het maatschappelijk werk en hun cliënten, blijkt dat in bijna
50% van de gevallen het totaal aantal contacten - van minstens een half uur
- vijf of minder bedraagt, in ruim de helft zes of meer (Fiselier,1983). In verge-
lijking met deze cijfers is het burocontact zeker niet omvangrijker.

3.2 Het contactpatroon

3.2.1 Personen met wie het Buro contact heeft

Het gegeven met wie het Buro uiteindelijk contact heeft, hangt niet alleen
af van de aanmelding. In een kwart van de situaties treedt er in de loop van het
contact verandering op in de samenstelling van het cliëntsysteem. Waarin die
verandering resulteert toont onderstaande tabel.

Tabel 3.2.1 (1): Samenstelling van cliëntsystemen bij het eerste en laatste contact met het Buro
(percentages).

cliëntsysteem eerste persoonlijke uiteindelijk
contact contact

alleen man 28 22
alleen vrouw 43 36
man en vrouw samen 19 31
man en vrouw apart - 7
anders 10 5

100 100
(n = 170) (n= 170)

Opm. Het Buro heeft in een aantal gevallen alléén contact met kinderen. Deze zaken zijn buiten be-
schouwing gelaten.

. Men ziet een afname van het oorspronkelijke aantal contacten met 'onvolle-
dige' systemen; deels resulterend in contact met beide partners tegelijkertijd
(samen), deels in separate contacten met beiden (apart). In een derde van de
aangemelde systemen heeft het Buro dus contact met beide partners gehad.

Uiteraard is er alleen verandering mogelijk als er méérdere gesprekken heb-
ben plaatsgevonden. Daarbij kan deze verandering op initiatiefvan het team-
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lid of op initiatief van de cliënten zelf tot stand gekomen zijn en een wijziging
dan wel een uitbreiding van het systeem inhouden. Het laatste blijkt meestal
op initiatief van het team(lid) te geschieden (een derde deel van de veranderin-
gen), het eerste op initiatief van de cliënt (ook een derde van de
veranderingen).

Het voorgaande heeft alleen betrekking op het aantal veranderingen en laat
het aantal ondernomen pogingen buiten beschouwing. Toch is dit laatste niet
zonder belang. Aangezien deze vraag niet in de oorspronkelijke onderzoekop-
zet is opgenomen, is dit aspect later voor een gedeelte van de registratie za-
ken (124) bezien. Van deze 124 zaken kwamen in 29 gevallen (23%) de partners
op eigen initiatief samen op het Buro. Bij 95 zaken was het dus in principe
voor het team mogelijk een poging te ondernemen de andere partner bij de ge-
sprekken te betrekken. In 49 (52%) van deze gevallen beoordeelde het team de
probleemsituatie zodanig dat zij daadwerkelijk een dergelijke poging onder-
nam. Deze pogingen bleken in 12 zaken (25%) succesvol en in drie kwart van
de- gevallen waren zij zonder succes.

Dit alles overziende valt te stellen dat (aannemende dat in de situatie waar-
in de cliënten uit zichzelf samen komen, contact met beiden ook volgens het
team geïndiceerd is) het team in 63% van de zaken van mening is dat oplos-
sing van de. probleemsituatie in feite om contact met beide partners tegelij-
kertijd vraagt. We hebben gezien dat contact met beiden partners tegelijker-
tijd bij 31 % voorkomt. Komen de cliënten niet op eigen initiatief samen, dan
beschikt het Buro klaarblijkelijk over betrekkelijk weinig mogelijkheden dit
alsnog te realiseren. Wanneer men op basis van de systeemtheorie de stelling
zou huldigen dat in geval van een relationeel conflict contact met beiden tege-
lijkertijd een voorwaarde is voor adequate interventie, dan tekent zich hier een
grens af van het mogelijk succes van het Buro.

3.2.2 Met wie hebben de cliënten contact

Het Buro geeft cliënten de mogelijkheid te praten met uitsluitend één team-
lid, met meerdere teamleden tegelijkertijd of met meerdere apart. Een belang-
rijke doelstelling van het Buro is immers een interventie aan te kunnen bieden,
waarbij het totaal van de verschillende aspecten van de probleemsituatie be-
handeld wordt. Deze multidimensionele aanpak kan zich vertalen in een multi-
disciplinaire behandeling van de problemen. Het is daarom belangrijk na te
gaan met wie de cliënten uiteindelijk bij afsluiting van het contact gesproken
hebben. -

Tabel 3.2.2 (1): Frequentie van uiteindelijk gerealiseerd contactpatroon met teamleden (percenta-
ges). .

met één teamlid 63 - met jurist 34
- met maatschappelijk werker 13
- met pedagoge 8
- met psycholoog 9

met twee teamleden 23
met drie teamleden 11
met vier teamleden 3

100
(n = 170)

In iets meer dan een derde van de zaken wordt een. mulitidisciplinair hulp-
aanbod gerealiseerd. De vraag in hoeverre dit passend is bij de probleemsitu-
atie en in hoeverre een dergelijk aanbod ook in de andere zaken geïndiceerd
zou zijn, zullen we in hoofdstuk 4 behandelen.
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Wanneer het contact uiteindelijk beperkt blijft tot één teamlid, betreft dit
meestal de jurist (53%). Ook bij de contacten waarbij meerdere teamleden zijn
betrokken, is de jurist in meerderheid één van de betrokkenen. De andere drie
disciplines zijn alle in ongeveer gelijke mate bij dergelijke contacten betrok-
ken. Aldus raakt de jurist in totaal bij 65% van de zaken betrokken, de maat-
schappelijke werkster bij 33%, de orthopedagoge bij 29% en de psycholoog
bij 27%.

Het bovenstaande betekent niet dat de werklast voor de jurist twee keer zo
groot is als die van de andere teamleden. De werklast is afhankelijk van de
caseload èn van het aantal gevoerde gesprekken. Bij de uitsplitsing van het
aantal gesprekken per teamlid moeten we weer een onderscheid maken tus-
sen de zaken waarbij uitsluitend contact met één discipline is geweest en za-
ken waarbij meerdere disciplines betrokken zijn.

In geval van contact met één discipline blijkt dat 80% tot 90% van de con-
tacten met de jurist of de maatschappelijk werkster uit één gesprek bestaan
en dat geen enkel van hun contacten meer dan 2 gesprekken bevat. Duidelijk
anders is de situatie voor de pedagoge en de psycholoog. Ongeveer een kwart
van hun contacten bestaan uit systemen waarmee men 3 of meer keer
spreekt, terwijl respectievelijk 77% en 56% van hun contacten één gesprek
inhouden.

Wanneer er daarentegen contact is met meer disciplines gaat het in de
meeste gevallen om meer dan twee gesprekken. Op basis van het aantal ge-
sprekken lijkt er dus sprake van een tweedeling tussen de teamleden. De ju-
rist en de maatschappelijk werkster hebben relatief meer kortdurende contac-
ten. De pedagoge en de psycholoog relatief meer langdurige. Het vergt niet
veel verbeelding om hier een verband met de aard van de vraag te vermoeden.

Samenvattend kunnen we stellen dat in een derde van de zaken de cliënten
contact hebben met meerdere teamleden. Bij twee derde van de zaken is de ju-
rist minstens een van de betrokkenen, voor de andere disciplines ligt deze
betrokkenheid om en nabij de 30%. Daarnaast is er, met betrekking tot de
lengte van de contacten, een verschil te constateren tussen jurist en maat-
schappelijk werkster enerzijds en de pedagoge en de psycholoog anderzijds.
De eerstgenoemden hebben veel vaker kortdurende, de laatstgenoemden va-
ker langdurige contacten.

3.3 Welke onderwerpen worden besproken

Ter bepaling van dit onderdeel kunnen we uit twee bronnen putten. In de
eerste plaats hebben de teamleden dit voor een gedeelte van de clientsyste-
men tijdens de onderzoekperiode bijgehouden via de zogenaamde gespreks-
notities. Ten tweede is deze vraag aan de cliënten tijdens de telefonische en-
quête voorgelegd.

Bij de weergave van de besproken onderwerpen is wederom uitgegaan van
de onderwerpen die bij scheiding normaal gesproken een rol spelen. Daarom
beperken we ons hier weer tot de cliënten die op het moment van het eerste
contact behoren tot de categorieën 'pre-divorce' en 'divorce'.

Aan de teamleden is gevraagd om per onderwerp afzonderlijk aan te geven
of het ter sprake is gekomen, waarbij werd onderscheiden tussen 'uitgebreid
informatief' en 'uitgebreid begeleidend'. Aan de respondenten is slechts ge-
vraagd of een onderwerp al of niet besproken is. De antwoorden op deze vra-
gen ten aanzien van elk onderwerp staan in tabel 1 van Bijlage 1. De in die ta-
bel weergegeven cijfers geven aanleiding tot de volgende opmerkingen.

- Géén van de onderwerpen komt, zowel volgens de teamleden als volgens
de cliënten, tijdens de gesprekken altijd aan de orde.

- Naar het oordeel van de teamleden komen vrijwel alle onderwerpen nage-
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noeg in gelijke mate aan de orde (grofweg 50%). De scheidingsbeslissing
wordt het meest in begeleidende zin besproken, de andere onderwerpen
komen meestal in informatieve zin aan bod.
Met uitzondering van de onderwerpen 'alimentatie kinderen', 'opvoeding
kinderen', 'procedure' en 'andere onderwerpen' komt het oordeel van de
cliënten in grote lijnen met die van de teamleden overeen. We zullen naar
het kwalitatieve materiaal moeten teruggaan om deze verschillen te kun-
nen interpreteren.
Sommige onderwerpen lijken meer met vrouwen besproken te worden en
andere meer met mannen. Zo komen de contacten met de kinderen (met na-
me de bezoekregeling) vaker bijmannen dan bij vrouwen aan de orde (52%.
vs. 37%).

De verdelingen in deze tabel wijken af van die weergegeven in tabel 2.42(2)
en 2.4.2.(3) waarin de inhoud van de probleemsituaties en het conflictniveau
van het eerste persoonlijke contact werd behandeld. Daarin zagen we een dui-
delijke driedeling ten aanzien van de verschillende onderwerpen. Deze driede-
ling komt hier niet tot uiting. Men zou kunnen veronderstellen dat ondanks de
variatie in het problematisch zijn van de onderwerpen, de behandeling ervan
door het Buro min of meer standaard is. Dat wil zeggen dat onderwerpen al of
niet ter sprake komen, onafhankelijk van het problematisch zijn van deze on-
derwerpen. Elk van de teamleden zou dan min of meer zijn/haar eigen topics
behandelen. Nadere analyse zal moeten uitwijzen of dit inderdaad het geval is.

3.4 Situatie aan het eind van het Burocontact

Een contact met het Buro kan ten einde komen doordat het team(lid) in over-
leg met de cliënten bepaalt dat er op dat moment geen aanleiding is tot voort-
zetting van het contact. Het kan ook zijn dat het team(lid) van mening is dat
verder contact gewenst is, maar dat de cliënten het contact verbreken, danwel
op een gemaakte afspraak niet verschijnen. Een derde mogelijkheid is, dat het
team(lid) het vervolg min of meer open heeft gelaten. Deze laatste mogelijk-
heid is aanvankelijk door ons niet onderkend. Eenmaal geconfronteerd met
het feit dat dergelijke 'open' situaties voorkwamen, zijn we nagegaan wat der-
gelijke situaties betekenden. Het open laten bleek in sommige gevallen te be-
tekenen: "wanneer u opnieuw vragen heeft, kunt u gerust terugkomen" in an-
dere gevallen werd bedoeld: "het zou wenselijk zijn volgende week samen te
komen"; kortom deze categorie bleek achteraf nogal meerduidig. Deze zaken
zijn vervolgens op basis van dossiergegevens uiteindelijk in een van de ande-
re twee categorieën ingedeeld. Bij zes zaken bleek een dergelijke indeling niet
mogelijk.

Tabel 3.4 (1): Frequenties van manieren van contactbeëindiging (percentages).

door team(lid) afgesloten 73
cliëntsysteem heeft afgehaakt .23
een partner afgehaakt, ander afgesloten 4

.100
(n = 164)

In een vierde van de-zaken wordt het contact dus min of meer'niet bedoeld'
afgebroken. In de meeste van deze zaken is er een vervolgafspraak gemaakt
en is de cliënt niet verschenen. Het team(lid) is van mening dat verder contact
wenselijk is, de cliënt is kennelijk of een andere mening toegedaan of bevindt
zich niet in de positie het contact te continueren.

In de hulpverlening is het verschijnsel van contactbreken algemeen bekend.
Het kan daarbij naar verschillende aspecten verwijzen. Deels naar het feit dat
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de cliënt meent dat er toch niets aan zijn/haar probleem te doen valt, deels
naar teleurstelling omtrent het tot dan bereikte resultaat. Het is hier niet het
kader om uitgebreid op de motieven in te gaan en daarom beperken we ons tot
een loutere weergave van een tweetal onderzoekresultaten inzake de omvang
van het verschijnsel in de hulpverlening van maatschappelijk werkers. Fiselier
meldt in zijn eerder vermelde studie dat ongeveer een derde van de contacten
onbevredigend is beëindigd (Fiselier, 1983). Spickenheuer noteert ten aanzien
van het Algmeen Maatschappelijk Werk binnen het raam van.de Reclassering
dat ruim 20% van de contacten op deze wijze (eenzijdig) beëindigd worden
(Spickenheuer, 1984). In deze context is de omvang van het verschijnsel op het
Buro Echtscheiding derhalve niet bepaald opvallend.

In hoofdstuk 2 is de vraag aan de orde geweest in welke fase van het-schei-
dingsproces de cliënten bij het Buro binnenkwamen. Om de positie van het
Buro in algemene zin te kunnen bepalen, is het van belang na te gaan welke
richting de cliënten na beeïndiging van het contact gaan: niet of wel scheiden.
Ter bepaling hiervan hebben we de beschikking over twee soorten gegevens:
de gespreksnotities enerzijds en de verwijzingsgegevens anderzijds.

Op basis van de gespreksnotities over het laatste contact is een schatting
gemaakt omtrent de verdere bedoelingen van de betrokkenen. Het liet zich
aanzien dat bij beëindiging van het contact 82% (159) van de cliëntsystemen
het pad van de scheiding vervolgt, 9% 'terug' gaat in de richting van relatiever-
betering, of inmiddels heeft besloten toch met elkaar verder te gaan. Bij even-
eens 9% bleek de problematiek in een ander kader geplaatst. In deze gevallen
bleek dus aan het gepresenteerde echtscheidingsprobleem een ander soort
probleem ten grondslag te liggen (bv. psychiatrische/ opvoedingsproblema-
tiek).

Vooral het percentage dat meer of minder expliciet kiest voor continuéring
van de relatie is interessant. Dit duidt erop dat het Buro niet alleen een functie
heeft binnen het echtscheidingsperspectief, maar ook binnen het perspectief
van het creeëren van mogelijkheden tot voortzetting van de relatie.

In dit verband is - juist om de omvang van dit verschijnsel goed te kunnen
interpreteren - het volgende van belang. Van de zijde van advocaten hoort
men ook wel het cijfer van zo'n 10% verzoeningen. Systematisch verzamelde
gegevens zijn ons in deze echter onbekend. Uit het onderzoek inzake de om-
gangsregeling weten we slechts dat van die ondervraagden op het eerste mo-
ment van meting (dus net na het eerste bezoek aan de advocaat) 3% a 4% van
de scheidenden zich verzoend had (en het scheidingsverzoek had
ingetrokken). Een jaar later bleek deze beslissing bij slechts 1% gehand-
haafd; de overige echtparen bleken inmiddels toch gescheiden. Nu kan het
zijn dat de door de advocaten gemaakte selectie (zij bepaalden immers wie er
om medewerking aan het onderzoek gevraagd werd) in deze van invloed is ge-
weest en dergelijke situaties veelal buiten het beeld zijn gebleven. Of dat het
geval is en in welke mate dat eventueel het verschil tussen het 'beweerde' en
het 'geconstateerde' kan verklaren, valt niet met zekerheid te zeggen. Het ver-
schil is naar onze mening wel érg groot. Ten aanzien van onze gegevens moet
men zich realiseren dat het tijdsverschil weliswaar korter is (± een half jaar)
maar dat er op basis van de op het laatste moment verkregen informatie geen
aanwijsbare reden is te veronderstellen dat de situatie over ongeveer eenzelf-
de periode totaal anders zal zijn.

De tweede bron van informatie die een indicatie vormt voor de te verwach-
ten richting van het verdere proces is de informatie over de verwijzingen naar
andere instanties. Een aantal van deze instanties houden zich met name bezig
met de concrete en/of de juridische afhandeling van de scheiding. Een aantal
andere richten zich met name op de voortzetting van de relatie. Bij een derde
groep is het op voorhand niet te bepalen in welk licht hun verdere interventie
gezien moet worden.
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Tabel 3.4 (2): Externe verwijzingen van cliënten door het Buro Echtscheiding (percentages).'

Advocaat 43
Sociale Dienst 38
Huisvesting 27
Huursubsidie" 11
Algemeen Maatschappelijk werk 2
R.I.A.G.G. 3
Project Relatie therapie R.U.G. 6
Andere instanties, w.o.: 14

- Raad v.d. Kinderbescherming
- Buro voor Rechtshulp
- Notaris
Geen verwijzing 6

(n=170)

Het betreft expliciet genoteerde verwijzingen. Per cliëntsysteem zijn meer verwijzingen tegelij-
kertijd mogelijk

Het betreft hier een buro dat adviseert er, assisteert bij de vraag om huursubsidie.

In 36% van de zaken wordt er geen verwijzing door het Buro gegeven; in de
andere zaken worden er vaak verschillende verwijzingen tegelijkertijd gege-
ven. Vooral de combinatie advocaat, sociale dienst en huisvesting treft men
aan. Indien er verwezen wordt is dat in de meeste gevallen naar de advocaat
(68%). De sociale dienst neemt de tweede plaats in (59%). Op de derde plaats
komt huisvesting (42%). Andere verwijzingen komen betrekkelijk weinig voor.
Hieruit komt nogmaals naar voren dat een groot gedeelte van de cliënten van
plan is verder te gaan in het scheidingsproces en dat (indien'er verwezen
wordt) 10% in de richting van relatieverbetering gaat en bij 6% het probleem
op een ander terrein komt te liggen.

In het kort blijkt dus dat de meeste cliënten van het Buro vervolgens verder
gaan in het scheidingsproces. De belangrijkste persoon waarnaar verwezen
wordt is de advocaat. In die zin is de positie van het Buro op te vatten als één
die voor een groot gedeelte aan het werk van de advocaat vooraf gaat of daar-
aan in de tijd parallel loopt. Aan de andere kant kan de positie van het Buro
opgevat worden als één die in echtscheidingstermen verwoordde problema-
tiek vertaalt of ombuigt naar een ander kader. Dit gegeven zal in het volgende
hoofdstuk nogmaals aan de orde komen.

3.5 Aard van de gepleegde interventie

De werkzaamheden van het Buro kunnen op twee verschillende wijzen be-
schreven worden. De eerste bestaat uit een bespreking van de feitelijke gang
van zaken aan de hand van afzonderlijke kenmerken, zoals het aantal gesprek-
ken, het onderwerp van gesprek en de verwijzingen. Kortom een bespreking
zoals in voorgaande aan de orde is geweest. De tweede vorm gaat uit van een
analystisch kader. Daarbij poogt men een schets te geven van de diverse ge-
pleegde interventies aan de hand van een aantal geconstrueerde begrippen.
Een dergelijke beschrijving heeft tot doel de variatie in de feitelijke werkzaam-
heden tot een aantal hoofdlijnen terug te brengen waardoor de vergelijking
met de werkzaamheden van andere betrokkenen mogelijk wordt. In het volgen-
de zullen we de werkzaamheden van het Buro binnen een dergelijk analys-
tisch kader proberen te beschrijven.

De oorsprong van dit kader is reeds vermeld in hoofdstuk 1. Het betreft een
schets van de aard van de interventies via'vier verschillende dimensies, eerder
onderscheiden door Griffiths en Hekman. Aan de hand van het kwalitatief ma-
teriaal uit de interviews met de teamleden van het Buro, is dit schema door
ons verder uitgewerkt.

Allereerst spreken wij van een interventie indien er sprake is van een nadere
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uitwerking van de hulpvraag of van de problemen. De handelingen van de
teamleden moeten minstens een mogelijk effect kunnen hebben van verande-
ring in de bestaande situatie. 'De mogelijkheid tot', dat is het criterium. Zo
worden uitleg over de werkwijze en de doelstellingen van het Buro, en het
scheppen van voorwaarden tot verder overleg met een of beide partners op
zichzelf niet als interventie opgevat. Wanneer hieruit echter blijkens de dos-
sieraantekeningen concreet overleg voortvloeit, wordt de handeling (ongeacht
het resultaat) wel als interventie aangemerkt. Activiteiten op niveau 1 en 2
worden dus niet als interventie gescoord. Zij kunnen als voorwaarden schep-
pend aangemerkt worden en zij vormen in vrijwel alle eerste contacten, daar
waar niet direct op niveau 3 gewerkt kan worden, een onderdeel van het
gesprek.

Schematisch kunnen we dit als volgt weergeven:

niveau 1
- geven van informatie over de mogelijkheden die op het•Buro aanwezig zijn

en/of het uitleggen van de doelstellingen en werkwijze van het Buro;
niveau 2
- mogelijkheden creëren om tot een probleemgerichte interventie te komen;

niveau 3
- direct werken aan de hulpvraag of probleemsituatie.

Elke interventiescore is opgebouwd uit drie verschillende variabelen, die te-
zamen de interventie als geheel schetsen. De eerste variabele bestrijkt de
reikwijdte van de interventie. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht op welk
deel van het systeem de interventie gericht is. Ligt het aangrijpingspunt ge-
heel of voornamelijk bij een persoon van het systeem (bv. bij het geven van in-
formatie over uitkeringen) dan wordt gesproken van een persoonsgerichte in-
terventie. Wanneer het aangrijpingspunt geheel of voornamelijk bij het
systeem ligt (bv. in geval van het geven van informatie over de wijze van om-
gang met de partner of de kinderen) dan wordt gesproken van een relationeel
gerichte interventie.

De tweede variabele bestrijkt het onderwerp van de interventie. Hiermee wordt
tot uitdrukking gebracht op welk gebied de interventie betrekking heeft. Wan-
neer de interventie tastbare zaken betreft (bv. de regeling van huisvesting) dan
wordt een dergelijke interventie concreet genoemd. Heeft de interventie daar-
entegen betrekking op niet-tastbare zaken (bv. het verduidelijken van de schei-
dingsbeslissing) dan wordt deze abstract genoemd.

Als laatste wordt de functie van de interventie benoemd, wordt aangegeven
op welk aspect-van het proces de interventie georiënteerd is. De gekozen cate-
gorieën zijn in deze niet - zoals bij de andere variabelen - elkaar uitsluitend,
maar kennen een gelaagde opbouw. De eerste functie wordt informatieladvies
genoemd: Deze functie beoogt het vergroten van kennis en het aanreiken van
alternatieven. De tweede functie - verwijzing genoemd - wordt gescoord
wanneer er een begeleide verwijzing plaatsvindt. In deze gevallen nemen de
teamleden zelf contact op met de instantie waarnaar ze verwijzen en bespre-
ken ze meestal in het kort de problemen. De derde soort interventie is verwer-
king/ondersteuning. Het accepteren van en het leren omgaan met de ontstane
situatie is hier het doel van de interventie. Ofschoon de fase waarin een derge-
lijke interventie plaatsvindt en de duur ervan sterk kunnen variëren, blijft de
oorspronkelijke probleemdefinitie gehandhaafd. De vierde functie, verduidelij-
king/vertaling is dan vervuld, wanneer de interventie tracht de probleemdefini-
tie te wijzigen. In die zin vraagt het meer structurerende activiteiten van het
teamlid dan bij de vorige functie het geval is. De bovengrens van deze functie
ligt bij het vorm en inhoud geven van de eventuele gewijzigde probleemdefini-
tie. Dat laatste is voorbehouden aan de vijfde interventie: regeling/onderhan-
deling.

Aldus kunnen we de aard van de interventie telkens met behulp van een
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combinatie van scores op de drie genoemde kenmerken typeren. Tijdens een
gesprek kunnen er meerdere soorten interventies gepleegd zijn. Per systeem
hebben we bij de codering uiteindelijk niet meer dan twee soorten interventies
benoemd. Wanneer er meer dan twee soorten interventies gepleegd zijn, wor-
den de twee uitgebreidste en/of duidelijkste in de analyse betrokken. In 62%
van de relevante gevallen werden twee interventies door ons gecodeerd.

Op basis van de dossiergegevens zijn de gepleegde interventies, door de re-
ceptionist en de onderzoeker onafhankelijk van elkaar beoordeeld. De beoor-
deling van beiden is vervolgens vergeleken. Bij 89% van de clusters bleken
beide beoordelingen overeen te komen. Alle zaken met een verschil zijn op-
nieuw beoordeeld, nu door beide samen. Daarnaast heeft de onderzoeker op
basis van de dossiérgegevens en de antwoorden van de cliënten op de telefo-
nisch gestelde vragen, de interventies nogmaals getypeerd. De laatste beoor-
deling is op te vatten ais een nadere precisering en is in die zin dus meer com-
pleet. Omdat bij analyse bleek dat er weinig verschillen waren tussen de twee
beoordelingsmomenten, zullen we in het volgende alleen gebruik maken van
de beoordeling op basis van de telefonische enquête. Uiteraard maakt dat het
totaal aantal voor nadere analyse bruikbare systemen minder in aantal (122).

Na deze conceptuele afbakening zullen we eerst de waargenomen frequen-
ties van de afzonderlijke kenmerken weergeven om ze vervolgens te combine-
ren.

De eerste variabele is de reikwijdte van de interventie. Het Buro heeft, het
lijkt wellicht overbodig omdat nog eens te herhalen, als streven om vooral re-
lationeel te interveniëren. Dat streven wordt blijkens onze waarneming in bij-
na drie vijfde van de situaties gerealiseerd. In 57% is er sprake van een relatio-
nele interventie, in 75% komt er een persoonsgerichte interventie voor.

Tabel 3.5 (1); Reikwijdte van interventie door Buro Echtscheiding (percentages).

alleen persoonlijk gericht 43
alleen relationeel gericht 25
zowel persoonlijk als relationeel 32

100
(n =122)

De tweede variabele van de interventietypering betreft het onderwerp van
de interventie. Oogmerk is hier vooral de psycho-sociale (uiteraard daar waar
die geïndiceerd is). Er zij hierbij aan herinnerd dat 70% van de hulpvragen een
duidelijk psycho-sociale component had.

Blijkens de uitgevoerde typering is er in 60% van de gevallen sprake van
een psycho-sociale interventie en in 75% van de gevallen van een praktische.

Tabel 3.5 (2): Onderwerp van interventie door Buro Echtscheiding (percentages).

alleen praktisch 40
alleen psycho-sociaal 25
praktisch en psycho-sociaal 35

100
(n = 122)

Als derde variabele van de interventie-cluster hebben wij de functie onder-
scheiden. Zoals in de inleiding van deze paragraaf duidelijk is gemaakt, staat
de gerealiseerde functie los van het effect dat deze heeft gehad. Zij geeft
slechts aan welke werkzaamheden zijn verricht.
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Tabel 3.5 (3): Functie van de interventie door Buro Echtscheiding (percentages).

infoladvies informatieve
verwijzing* functie

verwerken/

45

verduidelijkenlvertalen
regelenlonderhandelen

geen functie

communicatieve
functie 52

2

100
(n=122)

In paragraaf 3.4 zijn alle verwijzingen genoemd, hier gaat het slechts om begeleide verwijzingen.

Het blijkt dat de functie als geheel in 97% van de zaken minstens een infor-
matief karakter draagt. Bij 52% is er daarnaast ook sprake van een communi-
catieve functie ter verduidelijking en/of oplossing van de'problemen.

Na dé diverse interventievariabelen apart te hebben besproken, kunnen we
vervolgens weergeven hoe de gepleegde interventies in hun totaliteit zijn te
karakteriseren. We doen dit door per zaak de drie variabelen te clusteren en
een aantal types bij elkaar te voegen.

Het onderscheid tussen praktisch en psycho-sociaal blijkt vrijwel geheel
samen te vallen met het onderscheid tussen de informatieve en de communi-
catieve functies. Zo gaat het in 84% van de praktisch gerichte interventies om
de functie informatie/advies en verwijzing, en bij 90% van de psycho-sociaal
gerichte om verwerking, verduidelijking, onderhandeling. Door het weglaten
van het onderwerp als variabele verliest men derhalve weinig informatie ter-
wijl het aantal mogelijke types verminderd wordt. Door vervolgens reikwijdte
en functie met elkaar te combineren ontstaan de volgende zes interventie-
types.

Tabel 3.5 (4): Typen van interventie door Buro Echtscheiding (percentages).

persoonlijk/informatief 30
relationeellinformatief 3
persoonlijk en relationeellinformatief 13
persoonlijk/communicatief 12
relationeel/Communicatief 22
persoonlijk en relationeellcommunicatief 19
geen interventie 2

100
(n = 122)

Ter nadere concretisering geven we een, korte inhoudelijke omschrijving
van de verschillende types zoals die door ons aangetroffen zijn in het kwalita-
tieve materiaal. Daarbij is het van belang in gedachten te houden dat bij de ty-
pes 4, 5 en 6 tevens de informatieve functie aanwezig is. Het zijn deze typen
waarbij, naar onze mening, sprake is van een geïntegreerd hulpaanbod.

1. Persoonlijk/informatief
Hier gaat het om interventies waarbij aan betrokkene(n) uitgelegd wordt

wat de praktische en juridische consequenties zijn van een eventuele
scheiding. Deze informatie gaat vaak gepaard met concrete adviezen om- 1
trent de volgende te nemen stappen. In de meeste zaken dus een concrete,
inhoudelijke voorbereiding op de scheiding.

2. Relationeel/informatief
Bij deze interventie gaat het veelal om het geven van informatie over de

mogelijkheden inzake relatietherapie. De cliënt(en) zijn in conflict geraakt
en geven min of meer expliciet aan samen verder te willen. Bij gescheide-
nen gaat het vaak om informatie en advies met betrekking tot bezoekrege-
lingen.
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Dit interventietype kan omschreven worden als de V.V.V.-functie van het
Buro op psycho-sociaal terrein.

3. Persoonlijk en relationeel/informatief
Deze soort interventie betreft voornamelijk werkzaamheden van het

type 1, maar gaat gepaard met informatie over onderwerpen die op relatio-
neel terrein liggen. Informatie dus op zowel juridisch als relationeel terrein,
zonder tot diepergaande behandeling van de relationele aspecten te ko-
men.

4. Persoonlijk/communicatief
Een behandeling van persoonlijke psycho-sociale problemen die ont-

staan zijn ten gevolge van de scheidingssituatie is bij dit type interventie
aan de orde. Het is een persoonlijke ondersteuning en in sommige zaken
een verduidelijking van de eigen positie of het persoonlijk functioneren.

5. Relationeel/communicatief
Deze interventie is gericht op het verduidelijken van de posities van bei-

de partners en eventueel het bereiken van oplossingen op dat gebied. In-
houdelijk treffen we hier problemen van verschillende aard aan; van het
vertalen van een (onduidelijke) scheidingswens naar een wens tot relatie-
verbetering; van het behandelen van de vraag wel of niet te scheiden tot het
verduidelijken of oplossen van een relatieconflict dat ten grondslag ligt
aan een concreet probleem. De beperking van deze interventie ligt hierin
dat er nog geen conrete, inhoudelijke oplossing wordt uitgewerkt.

6. Persoonlijke en relationele/communicatief
Dit is de meest complete interventie van de zes onderscheiden soorten.

Zowel de praktische vragen als de relationele conflicten worden aan de or-
de gesteld. In de meeste van deze zaken is er contact met beide partners te-
gelijkertijd waarbij de meeste aspecten betreffende de scheidingssituatie
worden behandeld.

Keren we na deze kwalitatieve invulling van de interventietypes terug naar
de verdeling ervan (daarbij in gedachten houdend dat de aard van de interven-
tie nog niets zegt over het effect ervan). In bijna een op de drie zaken is de
interventie te typeren als persoonlijk gericht en praktisch - informatief van
aard. Indien er in deze situaties bij de cliënten andersoortige problemen spe-
len, gaat de interventie daaraan voorbij. In 40% van de zaken gaat de gepleeg-
de interventie verder of is anders gericht. Er is dan sprake van een hulpaanbod
met een min of meer geïntegreerd karakter. Bij ongeveer een van de vijf zaken
wordt de meest duidelijke vorm van geïntegreerde hulp gerealiseerd en slaagt.
het Buro erin vrijwel alle relevante aspecten van de scheidingssituatie bij de
interventie te betrekken.
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4. De effecten van de interventie

4.1 De wijze van meten

Voor zover wij weten, ontbreekt een voorspellend criterium waarmee men
een 'harde' effectmeting zou kunnen uitvoeren. Deze lacune trachten we op te
vullen door verschillende informatiebronnen te benutten en deze achteraf met
elkaar te vergelijken. Aan de ene kant een vergelijking van de (probleem)situa-
tie van de cliënten na de interventie met die van een aantal zo vergelijkbaar
mogelijke scheidenden (waarover we via het onderzoek van Griffiths en Hek-
man informatie hebben) waarbij geen Buro-interventie heeft plaatsgevonden.
Een dergelijke vergelijking is op dit moment nog niet uitgevoerd. Aan de ande-
re kant kunnen we een vergelijking maken tussen de oordelen over de effecten
gegeven door zowel de bezoekers, de teamleden als door onszelf. De achter-
liggende gedachtengang daarbij is dat naarmate de resultaten elkaar meer
ondersteunen, de realiteit zich in onze gegevens weerspiegelt.

We beschikken derhalve over drie soorten schattingsgegevens.

1) de schatting van de effecten door de teamleden bestaande uit:
- schatting over verandering in het conflictniveau met betrekking tot de

diverse onderwerpen;
- schatting over verandering in de probleemsituatie;

2) de schatting van de effecten door de cliënten: .
- schatting over het conflictniveau met betrekking tot diverse onderwer-

pen;
- tevredenheid over het contact met het Buro;
- schatting over de verandering in de probleemsituatie ten gevolge van

het contact met het Buro;

3) de schatting van de effecten door de onderzoeker:
- schatting over de veranderingen in conflictniveau en probleemsituatie

op basis van de dossiers, gecombineerd met de telefonische enquête
met betrekking tot de verandering in probleemsituatie.

Deze beoordelingen verschillen in de mate van afstand die de respectievelij-
ke beoordelaars van de interventie kunnen nemen. Dat maakt de vergelijking
interessant. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat het object van beoorde-
ling steeds de interventie zelf is en niet het eventuele gevolg. Een poging tot
het laatste krijgt gestalte in het deelonderzoek onder de andere professionele
instanties.

4.2 Het oordeel van de teamleden en de bezoekers

4.2.1 Het oordeel van de teamleden

Aan de hand van de gespreksnotities (n = 117) konden de teamleden beoor-
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delen in hoeverre er, naar hun mening, conflicten waren met betrekking tot de
verschillende onderwerpen (zie 2.2.2) en in hoeverre zich daarin wijzigingen
voordeden onder invloed van de interventie. Daarbij kunnen we wederom al-
leen gebruik maken van de zaken waarbij die onderwerpen tijdens het buro-
contact in principe relevant waren: de zaken dus die zich ten tijde van het eer-
ste contact in de pre-divorce of divorce-fase bevonden.

Tabel 4.2.1 (1): Oordeel teamleden over wijzigingen in het conflictniveau (percentages).

conflictniveau

onderwerp gelijk afgenomen toegenomen

scheiding 86 7 8 (n=61)
huisvesting 87 6 8 (n = 53)
bezit 87 6 8 (n = 53)
alimentatie partner 95 0 5 (n=41)
alimentatie kinderen 100 0 0 (n=41)
opvoeding kinderen 86 4 10 (n = 47)
verblijf kinderen 85 6 10 (n = 52)
contact kinderen 83 4 13 (n = 55)
procedure 93 8 0 (n = 52)
ander onderwerp 93, 4 4 (n = 24)

De verdelingen over de diverse onderwerpen is nagenoeg gelijk. Alleen de
'kind'-onderwerpen vallen in negatieve zin enigszins op. Grofweg is er volgens
de teamleden bij gemiddeld 5% van de zaken een afname in conflictniveau
ten aanzien van verschillende onderwerpen, te constateren. Bij gemiddeld 8%
-neemt het conflictniveau toe. Dit gegeven moet men bezien tegen de achter-
grond van het eerder gememoreerde (2.4.2), nl. dat er volgens de teamleden bij
de aanvang in een redelijk groot percentage van de onderwerpen conflicten
waren. Ten aanzien van het onderwerp 'scheiding' was dat het geval in drie
kwart van de zaken, ten aanzien van de 'kind'-onderwerpen in de helft en met
betrekking tot de financieel/praktische onderwerpen in een derde van de ge-
vallen.

De beoordeling van de wijziging in de mate van het onderlinge conflict moet
men tevens in verband brengen met het oordeel van de teamleden omtrent het
nut van hun interventie. Op de desbetreffende vraag - geformuleerd in ter-
men van de mate waarmee clienten met het contact opgeschoten zijn - kwa-
men de navolgende antwoorden.

Tabel 4.2.1 (2): Oordeel teamleden over de mate waarin cliënten baat hebben gehad bij het Burg-
contact (percentages).

nietslweinig 4
enigszins 17
veel 34
geen oordeel 46

100
(n= 117)

Twee dingen vallen hierbij op. Allereerst het grote aantal zaken waarbij de
teamleden niet in staat zijn het nut - en daarmee het effect - van hun inter-
ventie te beoordelen. Voorzover ze dat wel kunnen, dit ten tweede, is hun oor-
deel overwegend positief. (Als men de zaken waarover men geen oordeel heeft
buiten beschouwing laat is het oordeel in ruim vier vijfde van de zaken posi-
tief). . -

Er zijn twee uiteenlopende redeneerlijnen mogelijk ter interpretatie van het
bovenstaande. We zullen ze beiden weergeven.

De eerste, wellicht meest voor de hand liggende, interpretatie start met de
constatering van een inconsistentie tussen de blijkbaar geringe invloed die er
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van de interventie uitgaat in de richting van conflict-reductie enerzijds en een
naar verhouding positief oordeel over het nut van diezelfde interventie ander-
zijds. Juist omdat een van de centrale uitgangspunten van het Buro de voorko-
ming of de reductie van het onderlinge conflict betreft, lijkt zich de conclusie
op te dringen dat het Buro weinig effect sorteert, althans gemeten in termen
van het oordeel der medewerkers. Men zou slechts aan die - teleurstellende
- conclusie kunnen ontsnappen door het oordeel van de medewerkers ach-
teraf als weinig relevant te kwalificeren, wijzend op de inconsistentie. Uiter-
aard een weinig bevredigende argumentatie ook al kan men verwijzen naar de
soortgelijke ervaring van Griffiths en Hekman in hun onderzoek. Naar hun me-
ning is het voor ambtshalve betrokkenen moeilijk een adequate weergave van
de effecten van hun interventie te geven, terwijl de door hen gegeven feitelijke
en inhoudelijke informatie van meer waarde bleek.

De voorgaande redenering berust echter op de impliciete veronderstelling
omtrent een lineair aflopend conflictnivo vanaf het moment dat er een inter-
ventie plaatsvindt. Die veronderstelling is echter geenszins dwingend. Men
zou kunnen stellen dat er een 'natuurlijk' niveau-verloop van het conflict is.
Dat zou vanuit het pre-divorce stadium toenemen tot in het divorce-stadium
om gedurende dat proces van afhandeling af te nemen. Men zou het effect van
de interventie derhalve dan moeten afzetten tegen de doorgaans te verwach-
ten toename in conflict. Zo bezien, is er van de zoëven gememoreerde inconsi-
stentie in het oordeel van de teammedewerkers geen sprake en komt het ant-
woord zoals weergegeven in tabel 4.2.1 (1) in een ander licht te staan.

Op dit moment zijn we nog niet in staat definitief uitsluitsel te geven. Voor-
alsnog moeten we volstaan met een vergelijking met de andere beoordelin-
gen.

4.2.2 Het oordeel van de bezoekers

De gegevens van de zijde van de bezoekers stammen uit de telefonische en-
quête, die ongeveer een half jaar na het eerste buro-contact plaatsvond. Voor
een juiste interpretatie van de resultaten is het nodig te weten hoe het proces
zich met betrekking tot de scheidingsbeslissing in die tijd heeft ontwikkeld.
Daarom geven we eerst een overzicht van de procesfase waarin de systemen
zich tijdens het eerste contact met het Buro bevinden en de procesfase van
dezelfde systemen tijdens de telefonische enquête. Direct na het telefonische
interview werd de procesfase door de interviewsters aan de hand van geregi-
streerde gegevens vastgelegd. Nadien is de procesfase nog eens door de on-
derzoeker vastgelegd. In 15 gevallen kwamen de indelingen niet met elkaar
overeen. Die zaken zijn opnieuw beoordeeld.

Tabel 4.2.2 (1): Verandering in het scheidingsproces tijdens het contact met het Buro Echtschei-
ding (percentages).

fase tijdens eerste contact fase tijdens telefonische enquête

relatie pre-divorce divorce post-divorce

relatie 100 - - - (N = 4)
pre-divorce 19 37 41 4 (N = 27)
divorce 5 10 61 24 (N = 80)
post divorce - - - 100 (N=11)

Met terzijde laten van de categorie gescheidenen (post-divorce), wiens posi-
tie in de periode van onderzoek vanzelfsprekend niet veranderd is, ziet men
dat het merendeel van cliëntsystemen geen verandering ondergaat wat be-
treft de procesfase.

In totaliteit (berekend over de eerste drie fasen) blijkt 57% van de systemen
stabiel; doet 15% een stap 'terug' in de zin dat men gaat aarzelen omtrent de
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scheiding of besloten heeft tot relatieverbetering, terwijl 28% doorgaat op de
weg naar de scheiding (of al gescheiden is). De tabel toont deze bewegingen
voor de afzonderlijke fasen en laat aldus zien dat het Buro betekenis heeft
voor beide richtingen waarbij - uiteraard - die voor de verdere scheidingsaf-
handeling het meest prominent is.

De voorgaande excursie is van belang - zoals gezegd - omdat het oordeel
van de bezoekers over het burocontact geplaatst moet worden tegen de ach-
tergrond van de positie van waaruit men beoordeelt. Het betekent hier dat we
bij de weergave van de antwoorden op de vraag inhoeverre er nog sprake was
van conflict ten aanzien van verschillende zaken, alleen die systemen hebben
betrokken waarbij de voorgelegde items in principe relevant, geacht konden
worden. Naar onze mening waren dat degenen die bij het moment van het eer-
ste contact in fase 2 of 3 waren en bij het telefonisch contact in fase 2, 3 of 4
verkeerden.

Bij beantwoording van de vraag konden de respondenten kiezen uit drie ant-
woorden:
- er zijn geen conflicten meer (eens);
- er zijn nog wel conflicten (oneens);
- een van beiden -is het niet geheel eens met de bestaande situatie, maar

heeft zich er min of meer mee verzoend (neergelegd).
Het is deze laatste categorie waarvan we minstens kunnen veronderstellen

dat er in het verleden wél onenigheden bestonden.

De antwoorden ten aanzien van elk onderwerp staan vermeld in tabel 2 van
Bijlage I. Bestudering van die tabel laat zien dat het conflictniveau op het mo-
ment van de enquête - dus een aantal weken na het eerste contact - ver-
schilt per onderwerp en per geslacht. De 'kind'-onderwerpen leveren nogal
vaak conflictstof op (25%-30%); de scheidingsbeslissing blijkt nu minder pro-
minent. Er blijken nogal wat mannen te zijn die zich bij de situatie hebben
neergelegd. Het onderwerp huisvesting blijkt vooral voor vrouwen vaak con-
flicten op te leveren. Bij hen staat dit onderwerp zelfs op de eerste plaats. De
financiële en zakelijke onderwerpen geven het minst vaak aanleiding tot con-
flicten ( ongeveer 15%).

Als we deze cijfers vergelijken met die in tabel 2.4.3 (2) en 2.4.2 (3) dan lijkt
zich een afname in het conflictniveau te manifesteren. Deze afname kan in
principe twee verschillende en voor een deel wellicht synchroonlopende pro-
cessen weergeven. Aan de ene kant kan het zijn dat het een natuurlijk verloop
van conflictprocessen bij scheiding weerspiegelt. We wezen daarop eerder. i
Aan de andere kant is het mogelijk dat de afname het gevolg is van de Buro-in-
terventies. Een vergelijking met de resultaten van het onderzoek van Griffiths
en Hekman (natuurlijk verloop), en koppeling van deze gegevens aan de aard 1
van de interventies (Buro-effect) kan hier verder inzicht in verschaffen.

Naast vragen betreffende het conflictniveau zijn tijdens de enquête ook vra-
gen opgenomen omtrent het oordeel van de cliënten in hoeverre ze iets opge-
schoten zijn met het Buro-contact. In totaal is 83% van de bezoekers van me-
ning dat de Buro-interventie zin gehad heeft.

De onderstaande tabel geeft het antwoord voor alle telefonisch bereikte
personen.

Tabel 4.2.2 (2): Oordeel van de bezoekers over de gevolgen van contact met het Buro Echtschei-
ding, uitgesplitst naar geslacht (percentages).

oordeel man vrouw

niets/weinig 23 9
enigszins 21 21
veel 56 66
geen mening 0 2

100 100
(n=61) (n=85)
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Mannen zijn vaker dan vrouwen van mening dat ze met de interventie weinig
of niets zijn opgeschoten. Hoogstwaarschijnlijk weerspiegelt dit de positie
van een aantal mannen ten aanzien van de scheidingswens. Zoals we zagen
hebben mannen zich vaker dan vrouwen neergelegd bij de scheidingsbeslis-
sing van de ander en klaarblijkelijk beoordelen ze tegen die achtergrond de
contacten met het Buro als weinig relevant.

Aan de cliënten is ook gevraagd of alle onderwerpen die voor hen relevant
waren voldoende aan de orde zijn geweest.

Tabel 4.2.2 (3): Oordeel van bezoekers in hoeverre de relevante onderwerpen aan de orde zijn ge-
weest, uitgesplitst naar geslacht (percentages).

oordeel man vrouw

alle onderwerpen in voldoende mate 87 82
niet alle onderwerpen of in onvoldoende mate 8 15
geen enkel onderwerp aan de orde 2 1
geen mening 3 1

100 100
(n=61) (n=85)

Het oordeel van de bezoekers op dit punt is zeer positief. Slechts 10% à
15% is van mening niet of onvoldoende aan zijn/haar trekken te zijn gekomen.

De algemene tevredenheid van de cliënten over de interventie is in overeen-
stemming hiermee. Niet minder dan 95% van de cliënten is tevreden over de
gepleegde interventie en daarbij manifesteren zich weinig verschillen tussen
mannen en vrouwen.

Tabel 4.2.2 (4): Tevredenheid van bezoekers over het contact met het Buro, uitgesplitst naar ge-
slacht (percentages).

oordeel man vrouw

zeer tevreden 61 57
redelijk tevreden 34 40
matig ontevreden 3 2
zeer ontevreden 2 1

100 100
(n=61) (n=85)

Samenvattend kunnen we stellen dat naar het oordeel van de bezoekers
zelf, de interventies in grote meerderheid positief beoordeeld worden. Een
schatting van de effecten op het conflictniveau, aan de hand van de door de
cliënten verstrekte gegevens, kunnen we in dit stadium van het onderzoek nog
niet geven. Wel is duidelijk, dat het aantal conflicten ten aanzien van de ver-
schillende onderwerpen is afgenomen.

4.3 De beoordeling door de onderzoekers

Als derde bron van informatie met betrekking tot de effecten van de inter-
ventie beschikken we over het oordeel van de onderzoekers. Door ons is ge-
probeerd aan de hand van al het ter beschikking staande materiaal na te gaan
in hoeverre er aanwijzingen te vinden zijn dat tengevolge van de interventie
(duidelijke) veranderingen optreden in de aangemelde probleemsituatie. Deze
schatting is op twee verschillende momenten gemaakt. De eerste keer is dat
gedaan nadat het contact met het Buro afgesloten was; de tweede keer na de
telefonische enquëte. De tweede beoordeling is dus op te vatten als een cor-
rectie dan wel verfijning van de eerste. Het probleem bij deze operatie is dat
niet op geëxpliciteerde eenduidige criteria beoordeeld is. Anderzijds beschikt
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niemand over méér informatie dan de onderzoekers. Het is vooral op basis van
het laatste argument dat we besloten hebben tot deze stap.

We geven de resultaten op basis van de tweede schatting, en onderschei-
den daarbij effectenten aanzien van praktische (horizontale) problemen en ef-
fecten ten aanzien van psycho-sociale (verticale) problemen.

In 85% van de zaken is er naar het oordeel van. de onderzoekers sprake van
een praktische hulpvráag. De schatting omtrent de effecten op dit aspect ziet
er als volgt uit.

Tabel 4.3 (1): Door onderzoekers geschat effect van de interventie van het Buro Echtscheiding op
horizontaal vlak* (percentages).

geheel opgelost 23
gedeeltelijk opgelost .61
niet opgelost 13
verslechterd 4

100
(n = 104)

De zaken waarbij geen sprake was van dit soort hulpvragen zijn vanzelfsprekend buiten be-
schouwing gelaten.

Op het horizontale vlak hebben naar onze schatting de interventies in meer-
derheid een duidelijk positief effect. Op dit punt stemt de schattting van de
onderzoekers dus overeen met de beleving van de cliënten.

In 75% van de zaken is naar ons oordeel sprake van één of meerdere hulp-
vragen op psycho-sociaal terrein. Juist waar het 'nieuwe' van het hulpaanbod
gezocht moet worden in het feit dat aan dit, volgens velen zo vaak vergeten,
aspect expliciet aandacht wordt besteed, ligt het voor de hand dat de ver-
wachtingen hoog gespannen zijn. Daarbij moet men zich echter wel bewust
zijn dat effecten op dit terrein veelal slechts in beperkte mate mogelijk blijken.

Ook ten aanzien van dit punt kunnen we thans niet veel verder gaan dan te
verwijzen naar bv. eerder gerapporteerde 'effecten' van interventies door
maatschappelijk werkers in het kader van de reclassering. Uit de eerder ge-
noemde studie van Spickenheuer bleek dat de hoogste 'succes'-scores van
hulp van de zijde van maatschappelijk werkers (in termen van een positieve
beoordeling door client en betrokken hulpverlener) nooit de 60%-grens te bo-
ven gaan. (Spickenheuer, 1984). Met dit in het achterhoofd dient men onze
schatting ten aanzien van het effect op verticaal vlak te lezen.

Tabel 4.3 (2): Door onderzoekers geschat effect van de interventie van het Buro Echtscheiding op
verticaal vlak (percentages).

sterk positief effect 17
redelijk positief effect 28
geen effect 45
negatief effect 10

100
(n = 89)

Positief effect op dit terrein blijkt inderdaad in aanzienlijk minder gevallen
te constateren dan een positief effect op het horizontale vlak. In meer dan de
helft van de relevante zaken slaagt het Buro er niet in iets aan deze problemen
te doen. In 17% weet het Buro deze problemen grotendeels op te lossen en
van de resterende gevallen wordt een bijdrage daartoe geleverd. Gelet op het-
geen we met alle voorzichtigheid mochten verwachten, lijkt dit niet opmerke-
lijk in de zin van teleurstellend resultaat.

Wanneer we de effecten in horizontale en verticale richtingen uitsplitsen
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naar de verschillende disciplines dan zien we grofweg dat de jurist en de
maatschappelijk werkster het meest effectief zijn op het praktische (horizon-
tale), de pedagoge en de psycholoog daarentegen zijn het meest effectief op
het psycho-sociale (verticale) terrein. De beste resultaten op het laatste ge-
noemde terrein worden echter geboekt, wanneer meerdere teamleden bij de
interventie betrokken zijn. Het lijkt erop, dat de integratie tussen de verschil-
lende disciplines van belang is voor het bereiken van positieve effecten op het
psycho-sociale vlak.

Ten slotte kunnen we de effectiviteit van de buro-interventie in verband
brengen met de aard van de vraag waarmee de cliënt in aanvankelijk komt. In
aansluiting op het voorgaande (vgl. 2.4.1 ) spreken we over de praktische, de
psycho-sociale en de 'gemengde' vraag. De laatse hulpvraag is die waarin bei-
de aspecten aanwezig zijn.

Tabel 4.3 (3): door onderzoekers geschat positief effect van de interventie van het Buro Echtschei-
ding in relatie tot de hulpvraag (percentages).

bij praktische vraag 91 (n = 33)
bij psycho-sociale vraag 67 (n = 18)

bij gemengde vraag
- alleen horizontaal effect 48 (n = 71)
- alleen verticaal effect 7 (n = 71)
- beide effecten 32 (n = 71)

Met de bij de kleine absolute aantallen passende voorzichtigheid valt in het
bovenstaande een duidelijk patroon te onderkennen. Bij een praktische vraag
slaagt het Buro in 9 van 10 situaties erin een adequaat antwoord te geven (ge-
let op de informatie die wij nadien verkregen). In de situaties waar de vraag
zuiver psycho-sociaal van aard is, vindt het Buro in bijna 7 van 10 gevallen zo'n
antwoord. Minder aansluiting is er waar het Buro geconfronteerd wordt met
de 'gemengde' vraag. In ongeveer een derde van die gevallen weet het raad te
verschaffen die door ons als adequaat is beschouwd. Opvalt dat in bijna de
helft van die zaken het door ons waargenomen effect beperkt blijft tot het
practisch-horizontale niveau. Men kan het ook anders zeggen. Naarmate de
omvang van de 'gemengde' hulpvraag gezien wordt als een indicatie voor het
bestaansrecht van het Buro, vormt de omvang van het 'gemengde effect' een
indicatie voor de identiteit van het Buro.

Wanneer men wil weten hoe groot nu 'het succes' is van het Buro gelet op
de omvang van de cliëntèle dan krijgt men dit door middel van het onderstaan-
de overzicht.

Tabel 4.3 (4): Door onderzoekers geschatte effecten van de interventie van het Buro Echtscheiding
in relatie tot het aantal cliënten (percentages).

horizontale effecten 52
verticale effecten 14
beide effecten 19
geenlnegatief effect 15

100
(n = 122)

Men ziet dat de interventies van het Buro voor 15% van de cliëntele uitein-
delijk geen effect heeft gehad. Voor een vergelijkbaar gedeelte heeft het al-
leen effect in de psycho-sociale sfeer. De helft van cliënten wordt geholpen in
een strict praktische zin. Ongeveer een vijfde van de cliëntèle heeft op zowel
praktisch als psycho-sociaal vlak baat gehad bij de buro-interventie.
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4.4 Samenhangen tussen hulpvraag, interventie en effect

Laten we bij wijze van afronding van dit hoofdstuk een poging doen om sa-
menhangen tussen de, in het voorgaande, apart behandelde elementen van
het proces te schetsen.

Het meest adequate vertrekpunt voor de excursie vormt de samenhang tus-
sen de aard van de hulpvraag en de aard van de interventie. Immers een voor
zichzelf sprekend axioma bij het traceren van effecten is, dat er een corres-
pondentie moet bestaan tussen de aard van de vraag en de aard van de inter-
ventie. Alleen als men kan zeggen dat het gegeven antwoord in principe aan-
sluit bij de vraag kan een later geconstateerd effect het waarschijnlijk gevolg
van die interventie heten.

Tabel 4.4 (1): Aard van hulpvraag en aard van interventie (percentages).

hulpvraag
informatieve

functie
communicatieve geen

functie functie

praktisch 79 21 - (n=39)
psycho-sociaal - 100 - (n = 12)
gemengd 34 62 4 (n=71)

Zichtbaar wordt dat de aansluiting tussen vraag en interventie bij de puur
practische en psycho-sociale vragen hoog is; minder is dat het geval bij de ge-
mengde vraag. Ten aanzien van die hulpvragen wordt in ongeveer een op de
drie gevallen de psycho-sociale dimensie in de vraag gemist als men kijkt
naar het karakter van de interventie. In totaal blijkt dat er bij minstens 71%
van de zaken sprake is van een aansluitende interventie.

Uiteraard is een aansluiting tussen vraag en interventie geen garantie voor
(positief) effect; meer dan een noodzakelijke voorwaarde is die corresponden-
tie niet. Dat voert ons tot de vraag welke de oorzaken kunnen zijn voor"het uit-
blijven van bedoeld effect.

Volgens de systeemtheorie - een gedachtengoed waaruit het Buro voor
een belangrijk deel put - is het een voorwaarde voor het bereiken van positie-
ve resultaten bij problemen op het relationele vlak dat de partners beiden en
tegelijkertijd bij het gesprek betrokken zijn. In hoeverre is er nu samenhang
tussen de mate van positief effect en de samenstelling van het cliëntsysteem
waarmee het Buro contact heeft?

1
Tabel 4.4 (2): Contactpatroon van het cliëntsysteem in relatie met de mate van door de onderzoe-

kers geschat effect (percentages).

contact met

horizontaal effect bij praktische vraag;
verticaal effect bij psycho-sociale vraag;
geen effect bij enkelvoudige vraag *
beide effecten bij 'gemengde' vraag
horizontaal effect bij 'gemengde' vraag
verticaal effect bij 'gemengde' vraag
geen effect bij 'gemengde' vraag

één van beiden beide partners
beiden apart tegelijkertijd

29 16
6 16
9 5
9 37

38 9
4 5
5 12

100 100
(n = 79) (n = 43)

Betreft of een praktische of een psycho-sociale vraag

Bovenstaande tabel brengt een aantal zaken aan het licht. Zo ziet men aller-

44



eerst dat het contact met slechts één van beide partners (inclusief beiden
apart) 'predisponeert' tot horizontale effecten ongeacht de aard van de vraag
waarmee men komt. Dat wijst er naar onze mening op, dat een dergelijke con-
tactsituatie in de praktijk het effect van de interventie beperkt tot het louter
praktische niveau.

Die beperking is er niet wanneer het Buro contact heeft met beide partners te-
gelijkertijd. Komt men gezamenlijk dan blijkt er én bij de zuiver psycho-sociale
vraag én in nog sterkere mate bij de gemengde vraag sprake van een verticaal
effect. Vooral dit laatste gegeven vormt een onderstreping van het streven van
het Buro.

Contact met beiden maakt de kans op effecten in relationele zin groter, het is
uiteraard geen garantie. Daarnaast ziet men in de situaties waar het Buro con-
tact heeft met beide partners ook een naar verhouding groot aantal interven-
ties zonder effect: 12%. Overigens is dit geen onbegrijpelijk gegeven. Men
richt zich in die situaties op het 'hogere' - het integrale hulpaanbod - en
waar dat moeilijker te realiseren is wordt de kans dat men bij het niet bereiken
van dat doel niets realiseert, groter.

De contactsituatie lijkt dus van cruciaal belang voor later effect. Toch zou
het kunnen zijn dat het verschil in effect vooral afhankelijk is van de aard van
de vraag. Wanneer er een sterke samenhang zou bestaan tussen contactsi-
tuatie en aard van de vraag dan zou de tot nu toe gezochte verklaring minder
adequaat zijn. Bij nader inzien blijkt er van zo'n samenhang niet duidelijk sprake.

Bij 79 'onvolledige' cliëntsystemen is in 56% (44) sprake van een 'gemeng-
de' vraag, terwijl bij de 43 'volledige' cliëntsystemen er in 63% (27) van derge-
lijke hulpvragen sprake is. Er is dus weliswaar verschil in vraag, maar dat is
klein in vergelijk met het verschil in effect. Vandaar dat het vermoede verband
met de contactsituatie overeind blijft.

Al met al stuiten we op een gegeven dat zowel in theoretische als organisa-
torische zin centraal staat. Dat het contact met beide huwelijkspartners theo-
retisch van fundamenteel belang wordt geacht weten we. Dat het empirisch
evenzeer een rol speelt ten aanzien van het effect, blijkt uit dit onderzoek. Te-
vens blijkt dat het Buro tot nu betrekkelijk weinig mogelijkheden heeft om het
contact met beiden te realiseren waar dat niet vanzelf gegeven is (vgl. 3.2.1)

De op het eerste gezicht voor de hand liggende gevolgtrekking zou zijn, dat
het Buro meer effect zou sorteren wanneer het vaker contact met beide part-
ners tegelijkertijd krijgt. De onderliggende veronderstelling daarbij is dan wel
dat de zaken waarbij dit thans niet lukt inhoudelijk vergelijkbaar zijn met die
waar beide partners wél samenkomen. Dat is vooralsnog een open vraag.
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5 Het Buro en de advocatuur

5.1 Het hulpaanbod in relatie tot andere instanties

Binnen de huidige constellatie van instanties die zich bezig houden met
problemen voortvloeiend uit scheiding, beoogt het Buro een nieuwe bijdrage
te leveren. Als zodanig valt het Buro deels te beschouwen als een aanzet tot
aanvulling op en deels als een aanzet tot herverkaveling van bestaande werk-
velden. Een van de doelstellingen van het Buro is immers het bestaande hulp-
verleningsaanbod te verbeteren.

De vraag in hoeverre het functioneren van het Buro dat van andere instan-
ties beïnvloedt (of lijkt te zullen gaan doen) zou het meest overtuigend beant-
woord kunnen worden wanneer men op basis van bestaande registratie 'ob-
jectieve' verschuivingen in bv. verwijzingspatronen en hulpaanbod zou kun-
nen traceren. Dat is echter niet mogelijk bij gebrek aan dergelijke registratie.
Daarom moet men voor een antwoord op de bovenstaande vraag te rade gaan
bij de medewerkers van de relevant te achten instanties. Het riskante van deze
weg behoeft nauwelijks uitgebreide toelichting. De langs die weg verkregen
informatie vindt zijn beperking in onvolledigheid (ten gevolge van gebrek aan
directe onderlinge communicatie) enerzijds en/of in 'ideologische' verteke-
ning (ten gevolge van mogelijke concurrentie-overwegingen) anderzijds. De
verzamelde informatie zal dus 'gedecodeerd' moeten worden om bruikbaar te
zijn. Daartoe dient men te beschikken over een referentiekader waarbinnen
men de relaties tussen de bedoelde instanties kan schetsen en de van die zij-
de gegeven informatie kan interpreteren.

Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk 1 zullen we in deze aansluiten bij het
voorstel van Griffiths en Hekman, door met behulp van vier dimensies de ver-
schillende soorten hulpaanbod te kenschetsen. De bedoelde dimensies zijn
respectievelijk de normatieve orientatie van het hulpaanbod, de mate van
persoons- versus probleemgerichtheid, de fase van het scheidingsproces
waar het hulpaanbod primair haar aangrijpingspunt heeft en tenslotte de
functie van dit hulpaanbod.

In dit rapport beperken we ons omwille van de tijd tot de meest dominante
'derde' op het terrein van de scheidingsafhandeling: de advocatuur. Om de
verhouding tussen het hulpaanbod van het Buro en dat van de advocaat te
schetsen in termen van de vier dimensies, moeten we eerst de rol van de
laatstgenoemde in kaart brengen. Dat gebeurt in de navolgende paragraaf.

Daaraan voorafgaand kan echter ten aanzien van één van deze - die welke
betrekking heeft op de fase van de interventie - de positie van beide instan-
ties nu al worden bepaald. Uit het in hoofdstuk 2 vermelde weten we immers,
dat beiden elkaar in dit opzicht ten dele overlappen. Het contact met het Buro
gaat echter - intentioneel en feitelijk - voor een niet onbelangrijk deel aan
dat met de advocaat vooraf. In hoeverre het Buro in die gevallen inhoudelijk
bezien een eigen - niet door andere instanties geleverd - hulpaanbod reali-
seert danwel een overlapping vormt met dat van de advocatuur, is uiteraard de
cruciale vraag.
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5.2 De rol van de advocaat bij echtscheiding

De rol die de advocaat doorgaans vervult en die welke deze doorgaans krijgt
toebedeeld in de toonzettende literatuur, wijken sterk van elkaar af. Wat dit
laatste aangaat, hierin wordt - met enige overdrijving - de advocaat gety-
peerd als een primair juridisch/technisch/procedureel georiënteerde deskun-
dige. Het is juist die laatste oriëntatie die daarbij als de oorzakelijke factor
voor het ontstaan van relationele polarisatie in het scheidingsproces be-
schouwd wordt (vgl. Hoefnagels, 1978, 1981 en 1986). Tot een op grote hoogte
eensluidende beoordeling maar op grond van een andere denkwijze komt ook
MacGillavey, als hij de advocaat schetst als een te weinig op het relationele
besluitvormingsproces gerichte deskundige (MacGillavry, 1978, 1983).

Het beeld dat oprijst uit het beschikbare onderzoek toont echter de advo-
caat ais primair georienteerd op een redelijk compromis. De advocaat pro-
beert dit bij voorkeur te bereiken via onderling overleg tussen de partners en
de vorm waarin dat juridisch-procedureel zijn beslag krijgt, is een van dat over-
leg opvallend onafhankelijk gegeven. Op basis van 72 geobserveerde gesprek-
situaties bij 6 advocaten in het arrondissement Groningen, constateert Be-
rends: "Advocaten blijken binnen de veronderstelde antagonistische vorm
van de dagvaardingsprocedure, ruimte genoeg te vinden voor vreedzaam over-
leg, voor bemiddelen en onderhandelen en blijken soms in de veronderstelde
overlegsituatie van het gemeenschappelijk verzoek scheidende echtparen on-
der te brengen, die gezien de antagonistische aard van hun relatie uitstekend
zouden passen in de categorie'dagvaarding op tegenspraak"' (Berends, 1984,
blz. 130).

Zij signaleert daarentegen wél de betrekkelijk geringe aandacht voor de
emotionele en relationele aspecten van het probleem. Deze beperking zit hem
niet primair in het geen ruimte laten voor het verhaal van de zijde van de cliënt,
maar veeleer in het beperkte arsenaal aan reacties daarop (bestaande uit: kal-
meren en negeren). Op basis van deze observaties; aangevuld met langdurige
diepte-interviews met 9 in hetzelfde arrondissement werkzame advocaten
(waaronder enkele geobserveerden), schetst Griffiths ons de advocaat als een
met behulp van praktische adviezen, algemene maatschappelijke normen,
persoonlijk gezag, technische kennis, eigen voorkeur inzake de meest effi-
ciënte afhandeling en heel soms expliciete dreigementen inzake de wet en de
rechtbank opererende derde die als hoofddoel heeft de minnelijke, redelijke
schikking."The'best' divorce process, especially for decisions concerning the
children and marital property, is one in which the spouses, appropriately advi-
sed and supervised by their lawyers, reach such a settlement themselves. Se-
cond best is a settlement reached with the active intervention, mediation, and
negotiation of lawyers. The least desirable divorce process is one in which the
court makes the decisions. The attitudes and the actual behavior of most la-
wyers in divorce cases are distinctly and emphatically nonadversarial. At
least insofar as their out-of-court intervention is concerned, this seems in ge-
neral to have the intended effect of reducing the level of polarization and pro-
moting mutual settlements (Griffiths, 1986, blz. 169/170).

Die probleemgerichtheid wordt veelal pas ingewisseld voor een primaire
cliëntgerichtheid in situaties waar de relatie tussen de betrokkenen zodanig
geëscaleerd is (geraakt), dat de advocaat geen enkele onderhandelingsruimte
meerheeft. Vaak ligt de beperking voor de advocaat juist op het psycho-emo-
tionele relationele aspect, zodat deze soms - ietwat gechargeerd gesteld -
nolens volens in de polarisatie terecht komt en deze verder (onbewust) verste-
vigt.

Hoewel het empirisch onderzoek waaraan hier gerefereerd wordt, een be-
perking kent waar het de generalisering betreft, lijkt ons vooralsnog dit beeld
de meest adequate afspiegeling van de realiteit. Hierin worden we gesterkt
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door de resultaten van de door ons zelf via de schriftelijke enquete onderno-
men poging om enig zicht te krijgen op de taak die advocaten zichzelf toedich-
ten bij scheiding. Met in het achterhoofd een viertal verschillende "proto-typi-
sche" rollen - te weten informatieverschaffer (1), probleemoplosser (II), juri-
disch expert (III) en vertrouwenspersoon (IV) - hebben we advocaten deze vier
rollen (in 9 verwoordingen) voorgelegd. De antwoorden op de vraag in welke
mate elke functie door hen als essentieel onderdeel van hun eigen taak wordt
beschouwd, vindt men in de onderstaande tabel.

Tabel 5.2.1 (1): De functiewaardering van advocaten (percentages).

functie zeer betrekkelijk geheel niet
essentieel essentieel essentieel

1. informant 86 9 4
adviseur 93 2 4
verwijzer 41 39 21

II. onderhandelaar 86 11 2
bemiddelaar 77 16 7
arbiter 50 18 32

III. pleitbezorger 77 21 2
procesvertegenwoordiger 75 21 5

IV. vertrouwenspersoon 71 27 2
(n = 44)

Advocaten karakteriseren hun taak in volgorde van belangrijkheid als:
1) informatie verschaffer (adviseur);
2) probleemoplosser (onderhandelaar);
3) juridisch expert/procesvertegenwoordiger;
4) vertrouwenspersoon.

Deze volgorde is in overeenstemming met hetgeen we op basis van onder-
zoek en literatuur mochten verwachten. Verder valt op dat binnen de informa-
tieve taakcomponent de rol van verwijzer een lage waardering krijgt, hetgeen
eveneens geldt voor de arbiter-rol binnen het probleem-oplossingsperspec-
tief.

Het bovenstaande beeld van de taakstelling van de advocaat vormt een be-
vestiging van de opstelling die de advocaat - beschermd tegen concurrentie
van andere instanties door de procesrechtelijke figuur van de verplichte pro-
cesvertegenwoordiging - de facto verkiest. De interventie van advocaat be-
strijkt, nu uitgedrukt in termen van onderscheiden taakgebieden binnen de
hulpverlening, de hele scheiding. De advocaat omspant de 1e tot en met de 2e
lijn. De grens van z'n optreden ligt niet zo zeer in de lengte als wel in de'diep -
te': de psycho-sociale en relationele barrières. Het Buro echtscheiding dient
zich aan als een overwegend le-lijns hulpaanbod, georienteerd op zowel het
psycho-sociale en relationele-, als het praktische aspect.

5.3 De invloed van het Buro op de advocatuur

5.3.1 Twee vormen van invloed

Waar het hier gaat om de invloed die er van het Buro uitgaat op de andere
'derden' die mogelijk bij scheiding interveniëren, kan men analytisch gespro-
ken twee vormen van invloed onderscheiden. Een - vanuit het gezichtspunt
van de andere instantie - actieve invloed in de vorm van verwijzingen door
hen naar het Buro en daarnaast een passieve vorm, waarbij de betrokken in-
stantie 'te maken krijgt met' hetgeen er op het Buro geschied is.
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Ten aanzien van de advocatuur mag men beide invloeden verwachten, zij
het niet in dezelfde omvang. De actieve inlvoed van het Buro zal beduidend
minder voorkomen dan de passieve, zo kan men veronderstellen. Immers, ad
vocaten verwijzen zeer weinig, dat is bekend. Als ze het doen, is dat voorname
lijk in geescaleerde situaties in verband met de kinderproblematiek en het is
dan met name de Raad voor de Kinderbescherming, waarnaar verwezen
wordt. Escalatie tussen de scheidende partners zelf stelt hen evenzeer voor
problemen, maar verwijzigingen naar specifieke deskundigen in deze zijn naar
verhouding schaars. De invloed van het Buro zal zich dus vooral uiten in
verwijzingen naar het Buro juist om redenen samenhangend met de kinderpro
blematiek.

De passieve invloed zal zich — uitgaande van de intenties van het Buro —

uiten in een grotere mate van inzicht en overzicht inzake de scheiding ener
zijds en anderzijds in een zekere mate van reeds op orde zijnde ‘relationele
boedelscheiding’. Voor het werk van advocaat moet dat toch een vereenvoudi
ging opleveren.

In welke mate deze verwachtingen reëel zijn zullen we aanstonds nagaan.

5.3.2 Het verwijzingspatroon

Heeft de komst van het Buro invloed gehad op het verwijsgedrag van de ad
vocaten?

Een eerste voorwaarde voor verwijzingen naar het Buro Echtscheiding is
uiteraard, dat de advocaten kennis hebben van het karakter van het hulpaan
bod. Op grond van een door beide onderzoekers onafhankelijk uitgevoerde be
oordeling van de antwoorden op de daartoe in de enquête gestelde (open)
vraag, heeft 21% van de geënquêteerden een (zeer) precies beeld, terwijl 27%
een enigermate vaag of incompleet beeld heeft. Iets meer dan de helft (52%)
van de advocaten heeft een slecht zicht op het experiment.

5.3.3 De waargenomen invloed

In hoeverre maken de advocaten melding van door ons veronderstelde in
vloeden en welke consequenties hebben deze voor het verloop van de schei
dingsafhandeling? Op twee manieren is geprobeerd de vraag te beantwoor
den, enerzijds op een globale manier — via de schriftelijke enquête — en an
derzijds op specifieke wijze, via de gesprekken met de 9 advocaten.

5.3.3.1 De invloed in globale zin

Aan de advocaten is de vraag voorgelegd om met het oog op de eigen werk
zaamheden de invloed van het Buro te waarderen op een continuum van ‘zeer
gunstig’ tot ‘zeer ongunstig’. Vijf items werden daarbij gepresenteerd. De
eerste had betrekking op de informatieve taakcomponent van het Buro, de
twee volgende beoogden de relationele component te verwoorden en de reste
rende twee items hadden betrekking op de afhandelingsprocedure in ruime
zin. De antwoorden op de vraag staan vermeld in onderstaande tabel.
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Tabel 5.3.3.1 (1): Oordelen van advocaten over de invloed van het Buro Echtscheiding
(percentages).

invloed met betrekking tot (zeer) gunstig irrelevant (zeer) ongunstig
1. kennislinzicht 39 30 30

van cliënt over zaken
die regeling vragen

II. mate van con- 48 30 22
sensus tussen
betrokkenen

onderhande- 43 48 8
lingsbereidheid van
betrokkenen

r- III. vlot verloop 39 44 17
e van juridische

procedure

aard en omvang 44 44 13
van werkzaamheden
van advocaat
(n = 23)

Wanneer we bovenstaand antwoordpatroon willen interpreteren, dan moe
ten we niet de nadruk leggen op de hoogte van de percentages (die bij een zo
klein absoluut aantal betrekkelijk irrelevant worden), maar veeleer het patroon
in de beantwoording trachten te onderkennen. Daarbij is de informatie afkom
stig uit de gesprekken met advocaten onmisbaar.

Het op het eerste gezicht tamelijk diffuse beeld krijgt wellicht relièf als men
bemerkt dat zich een tweedeling lijkt te manifesteren tussen de eerste twee
items en de overige drie. Bij de laatste drie items ziet men een naar verhou
ding grote concentratie van de antwoorden in het ‘irrelevante’ midden. Daaruit
mag men afleiden dat voor een grote groep advocaten het functioneren van
het Buro Echtscheiding niet van invloed is op hun werkzaamheden. Dat geldt
duidelijk in mindere mate voor de eerste twee items. Tevens valt te constate
ren, dat ten aanzien van de laatste drie items het positieve oordeel nooit het
‘irrelevante’ te boven gaat, hetgeen bij de eerste twee wel het geval is. De naar
verhouding positieve waardering van advocaten ten aanzien van de eerste
twee items — verwoordingen van centrale doelstellingen van het Buro — gaat
gepaard met een eveneens naar verhouding grote mate van negatieve waarde
ring. Dit patroon vergt nadere toelichting.

In het algemeen wordt de informatieve functie van het Buro positief gewaar
deerd. Sommige advocaten zijn daar heel expliciet in — “de cliënten weten
van de hoed en de rand” — anderen minder. Maar het punt van kritiek daarbij
is vooral, dat de informatie vanuit het gezichtspunt van de advocaten niet al-
tijd voldoende specifiek, niet precies genoeg is. Een van de advocaten formue leerde dat bezwaar in termen van mentale afstand tussen de Buro-jurist en de

rechtbank; “Hij kent de rechtbank niet en is er te weinig op georiënteerd”.
De waardering van de relationele taakcomponent — item 2 — vertoont de

e hoogste positieve score. Naar verhouding lijken veel advocaten hier dus het

Buro-contact in een voor hun gunstige zin te bemerken. Toch is er ook een niet
te verwaarlozen aantal dat kritiek heeft. Dit betekent niet dat dezen van oor-
deel zijn dat het Buro de situatie meer conflictueus maakt. Integendeel, gelet
op hetgeen een enkele advocaat op het formulier toelichtte, maar vooral gelet
op hetgeen verschillende advocaten in de gesprekken naar voren brachten, is
de strekking van de kritiek juist tegenovergesteld. Men is bevreesd voor, res-
pectievelijk geïrriteerd door de naar hun opvatting te grote druk die er van de
Buro-interventie uitgaat in de richting van het samen eens (moeten) zijn. Hoe
wel advocaten consensus uiteraard prefereren, is het hun ervaring dat deze in
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slechts beperkte mate aanwezig is. Vanuit hun invalshoek gezien is men be-
ducht voor een te snel getrokken wissel op die zo gewenste consensus.

De meest tastbare indicatoren voor die negatief gewaardeerde Buro-invloed
vormen enerzijds de door bezoekers nog al eens geuite voorkeur voor het
scheiden met 'één advocaat' of voor de gemeenschappelijke verzoekprocedu-
re. Anderzijds wijzen advocaten op de in overleg met de Buromedewerkers ge-
maakte concrete afspraken ten aanzien van een of meer deelaspecten. Die
voorkeur wat betreft de procedure is volgens de advocaten gebaseerd op on-
juiste veronderstellingen over de werkwijze van de advocaat die een conflict-
versterkende invloed wordt toegedacht. In de gesprekken werd die houding
van de Buromedewerkers getypeerd als een 'ideologisch vooroordeel' ten aan-
zien van de advocatuur bij de sociale sector van het team en 'angst voor het ju-
ridisch conflict' bij de jurist. Ten aanzien van de soms op het Buro gemaakte
concrete afspraken - bv. inzake alimentatie, het ouderlijk gezag of de om-
gang - is het bezwaar in de kern genomen dat ze de speelruimte èn voor de
advocaat èn voor de betrokkenen verkleint, hetgeen nadelig kan werken bij de
verdere afhandeling.

Wat betreft de door de advocaat gevraagde ruimte, behoeft dit oordeel wei-
nig toelichting. Het argument dat de speelruimte voor de betrokkenen ook te
vroegtijdig kan worden beperkt, doet wellicht op het eerste gezicht wat
vreemd aan. De advocaat die dit argument naar voren bracht, doelde daarbij
op het naar haar mening bestaande onderscheid tussen hulpverlening ener-
zijds en regelingen treffen anderzijds. In haar ogen doet het Buro goed werk,
als ze met beide partners de scheidingssituatie doorneemt en aldus een beeld
krijgt wáár voor beide partijen de respectievelijke grenzen van een redelijk
compromis liggen. Hoewel dat natuurlijk aan de hand van concrete items zal
moeten gebeuren, acht zij het maken van afspraken - die naar intentie defini-
tief zijn - een stap te ver. Het laat de partnersop straffe van disloyaliteit in
de ogen van de ander niet de ruimte om na eigen - afzonderlijk - beraad
daarop terug te komen. Naar haar mening dient het op het Buro bij de grens-
verkenningen - die wellicht naar effect grensverleggend van aard kunnen zijn
- te blijven.

5.3.3.2 De invloed in specifieke vorm

Eén van de centrale oogmerken van de mondelinge gesprekken met de ad-
vocaten was het traceren van mogelijke invloed van het Burocontact op een
aantal geïdentificeerde scheidingen. Uiteindelijk is het ons gelukt om over 23
zaken inhoudelijke informatie te verzamelen. Een naar omvang beperkte maar
naar aard betrekkelijk normaal te achten selectie. Deze karakterisering base-
ren we op de navolgende, via de advocaat verkregen informatie.

Gevraagd naar een algemene typering betreffende de mate van conflict van
de situatie, werden 5 scheidingen omschreven als (zeer) soepel, 6 waren zon-
der echte tegenstellingen, 7 waren in de ogen van de advocaten 'enigszins
stroef' of gingen gepaard met min of meer onderhuidse emotionele conflicten,
terwijl 5 expliciet conflictueus waren. Deze verdeling komt overeen met het
beeld dat we op grond van bestaand onderzoek (Klijn, 1983; Berends, 1984;
Griffiths, 1986) hadden mogen verwachten. Volgens het oordeel van de advo-
caten verliep de procedure (in ruime zin opgevat) in de eerste categorie steeds
'snel tot normaal', terwijl de procedures in de laatste categorie naar hun oor-
deel alle traag verliepen. Bij de middencategorieën was het oordeel gevari-
ëerd (4 x snel, 2 x normaal, en 7 x traag). Van de 20 zaken waarvan de vorm van
de juridische procedure op moment van ondervraging bekend was, waren 5 ge-
meenschappelijke verzoeken (waarvan 4 snel en 1 traag verlopend). Van de
dagvaardingsprocedures werden er 2 contradictoir afgehandeld (beide traag);
de overige procedures waren verstekzaken of refertes bij antwoord (4 snel, 3
normaal en 6 traag). Al met al een beeld dat weinig verrassingen biedt.
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Om de invloed van het Burocontact in specifieke zin te traceren zijn bij elke
zaak al de afzonderlijke items, die bij de beschrijving van de Buro-interventie
ook gehanteerd zijn, aan de orde gesteld. Steeds is daarbij gevraagd naar de
mate van conflict (en eventuele veranderingen daarin), de concrete beslissing,
de formele afhandeling, de invloed van de advocaat op dit punt en die van het
Buro. We zullen ons tot dit laatste hier beperken. Het bleek dat advocaten de-
ze specificerende werkwijze tamelijk lastig vonden. Meestal hadden ze bij het
horen van de naam van de betreffende zaak een bepaalde algemene indruk
van de situatie al of niet gekoppeld aan een aantal concrete punten in de af-
handeling die hun werk had gekenmerkt (de mate van werk werd vervolgens
omgezet in "invloed" als antwoord op de desbetreffende vraag). Ten aanzien
van eventuele Buro-invloed was de situatie duidelijk anders. Vaak begon men
met de mededeling dat men het niet wist, maar slechts vermoedde. Men wist
dat de betrokkene(n) contact had(den) gehad met het Buro (een enkele keer
wist men het niet en leek men zeer verbaasd) maar het daar besprokene was
nooit ter tafel gekomen. Andersom gebeurde het twee maal dat advocaten een
duidelijke (positieve) invloed in een situatie bespeurden maar tevens het Buro-
contact ten aanzien van alle specifieke items als irrelevant afdeden. Het ge-
heel overziende bleek er in 8 à 9 gevallen in meer of mindere mate sprake van
door advocaten waargenomen specifieke invloed van de Buro-interventie. Dat
komt neer op om en nabij een derde deel van de bij ons bekende scheidingen.
Op één 'soepele' en één 'expliciet conflictueuse' scheiding na, behoorden de-
ze scheidingen alle tot de midden-categorie wat betreft de mate van conflict
op het moment dat de advocaat bemoeienis ermee kreeg. In deze zaken waar-
in de advocaten melding maken van een specifieke invloed van het Buro, heeft
deze invloed betrekking op de scheidingsbeslissing en/of op de vraagstukken
betreffende de kinderen (ouderlijk gezag en.omgang). Zelden of nooit werd het
verband gelegd met de snelheid van afhandeling of de vorm van de gekozen
procedure. Slechts éénmaal merkte een advocaat op dat achteraf bezien de
keus voor een gemeenschappelijk verzoekprocedure beter niet gemaakt had
kunnen worden omdat de belangen van beide partijen wellicht niet voldoende
evenwichtig gediend waren.

Overziet men de van advocaten afkomstige informatie over de invloed van
het Buro, dan valt het volgende beeld te schetsen. Van een actief gebruik van
het Buro door de advocatuur - via expliciete verwijzing - lijkt in zeer beperk-
te mate sprake. Ongeveer een kwart van de schriftelijk ondervraagde advoca-
ten beantwoordde de vraag of men in het achterliggende jaar (1985) cliënten
naar het Buro had verwezen, positief. Als er verwezen werd hing dit samen met
geconstateerde (of veronderstelde) moeilijkheden inzake de kinderen en in
een klein aantal gevallen met onduidelijkheden of problemen direct samen-
hangend met de scheidingsbeslissing zelf.

De invloed van het Buro moet men vooral in de passieve vorm localiseren.
Ruim tweederde van de schriftelijk ondervraagde advocaten kent het Buro een
gunstige invloed toe waar het gaat over informatie aan de scheidenden en/of
waar het de beïnvloeding van de onderlinge overeenstemming betreft. Het
aantal dat van mening is dat het werk van het Buro van invloed is op de eigen
werkzaamheden is echter kleiner (56%).

De waardering over het functioneren van het Buro is positief waar dat als
aanvulling op eigen optreden wordt gepercipieerd. Juist waar hun speelruimte
beperkt wordt door emotionele en relationele conflicten, wordt het Buro een
positieve rol toebedacht. Negatief is de waardering van advocaten naarmate
het optreden van het Buro de vorm krijgt van concrete afspraken tussen de be-
trokken (bv. ter zake van de procedure). De door advocaten aan het Buro toege-
schreven invloed blijkt echter - althans voor zover dit door ons in een betrek-
kelijk klein aantal gevallen kon worden nagegaan - niet tot een voor de advo-
caat merkbare wijziging in diens optreden te leiden.
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5.4 Aanvulling en overlapping

Naast de reeds geconstateerde mate van overeenkomst tussen Buro en ad-
vocatuur waar het gaat om de fase waarin hun interventie plaats vindt, valt na
het bovenstaande ditzelfde ook te stellen ten aanzien van de oriëntatie van
beider interventie. Beide instanties zijn in hun optreden sterk probleem-ge-
richt. Advocaten zijn in de praktijk veelal meer gericht op een afhandeling van
het probleem die voor beide partners acceptabel is (in de ruime zin van het
woord), dan dat ze de eenzijdige belangenbehartiger zijn. Dit betekent niet dat
ze geen spanning ervaren tussen deze twee posities. Ze weten echter dat een
te grote vereenzelviging met het cliënt-belang de afhandeling alleen maar
moeilijker maakt. Het Buro wordt, zo zagen we, eveneens gekenmerkt door
een probleemgerichte aanpak.

Een grote mate van overeenkomst is er tevens ais men let op de functie van
de interventie. Het hulpaanbod wordt in beide gevallen gekenmerkt door de
dualiteit van informatieverschaffing •enerzijds en regulering/onderhandeling
anderzijds. Het verschil dat er in dit opzicht echter ook bestaat hangt samen
met het verschil in normatieve oriëntatie van beide instanties. Bij de advoca-
tuur fungeert het rechtssysteem als norm terwijl bij het Buro sprake is van een
dualistiche norm. Er is een normatieve referentie aan het rechtssysteem maar
daarnaast - of liever gezegd - daarboven is er de psycho-hygiënische norm-
stelling. Dit verschil in oriëntatie is in het voorgaande door ons onder woorden
gebracht met de begrippen 'horizontale' en 'verticale' interventie. De advoca-
tuur beweegt zich in die terminologie primair op het horizontale vlak. Het stre-
ven om zich op dat vlak te concentreren en zich niet te laten 'meeslepen' naar
het verticale, levert de dualiteit op in de communicatie tussen cliënt en advo-'
caat waar onderzoekers melding van maken (en impliciet of expliciet afkeu-
ren). Het Buro heeft ais invalshoek dat er geen goede regelingen te treffen zijn
op het horizontale vlak als er belemmeringen zijn op het verticale. Waar deze
laatste vermoed worden (of waar ze blijken te bestaan) tracht het Buro daarop
invloed uit te oefenen. In die zin gaat het bij het Buro om een ander soort on-
derhandelen dan bij de advocatuur doorgaans het geval is.

Tegen deze achtergrond weerspiegelt het oordeel van de advocatuur inzake
het functioneren van het Buro naar onze mening de mogelijke 'meerwaarde'
van het hier bedoelde hulpaanbod. Die localiseert men op het emotioneel-rela-
tionele vlak. Dat geschiedt rechtsstreeks via de eerdervermelde wáardering
van de desbetreffende taakcomponenten (vgl. tabel 5.3.3.(1)), het geschiedt
ook indirect waar het de waardering van de informatieve functie van het Buro
betreft. De door het Buro verschafte informatie heeft vooral waarde als bijdra-
ge tot een betere kanalisering van de emoties.

-Men kan beweren dat een dergelijke waardering alleen al vanuit marktover-
wegingen voor de hand ligt. Men laat aan de 'concurrent' datgene over wat
men niet tot het eigen deskundigheidsbereik kan rekenen. Ongeacht het waar-
heidsgehalte van een dergelijke gedachtengang doet het echter niets af aan
de hier slechts relevante constatering dat er in de ogen van de advocaat klaar-
blijkelijk ook vraag is naar een soortgelijk hulpaanbod (waarbij over de om-
vang van die vraag valt te twisten).

Een tweede mogelijke bedenking kan zijn dat het effect van het hulpaanbod
van het Buro niet of nauwelijks zichtbaar wordt bij de advocaat. Dit valt op ba-
sis van het gepresenteerde materiaal niet te ontkennen. De meest belangrijke
oorzaak van die onzichtbaarheid moet echter gezocht worden in de positie van
het Buro binnen de huidige organisatie van de juridische afhandeling. Gefor-
muleerd in termen van een ten aanzien van dit onderwerp geliefde beeld-
spraak: het Buro opereert in de schaduw van de advocatuur. En in het verleng-
de daarvan geldt dat ook voor onze poging om langs empirische weg het mo-
gelijke effect van de interventie te isoleren. Opmerkelijk is echter dat het oor-
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deel van de advocaat omtrent het nut van het Buro niet afwijkt van hetgeen wij
daaromtrent konden stellen bij de schatting van de effecten. Die overeen-
komst voert ons tot de conclusie dat daar waar het Buro zich concentreert op
de 'gemengde' vraag, inhoudelijk eerder sprake is van aanvulling dan van
overlapping in hulpaanbod.
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Bijlage 1
Enkele tabellen

Tabel .1: Besproken onderwerpen in het contact met het Buro Echtscheiding (percentages).

Onderwerp: team man vrouw

scheiding - niet/terloops 57 54 49
- informatief 26 46 51
- begeleidend 17

huisvesting - niet/terloops 51 54 54
- informatief 48 46 46
- begeleidend 1

bezit - niet/terloops 52 63 57
- informatief 44 37 43
- begeleidend 3.

alimentatie - niet/terloops 69 51 54
partner - informatief 28 49 46

- begeleidend 2

alimentatie - niet/terloops 67 48 50
kinderen - informatief 32 52 50

- begeleidend 1

opvoeding - niet/terloops 60 33 37
kinderen - informatief 36 67 63

- begeleidend 3

verblijf - niet/terloops 52 55 49
kinderen - informatief 44 45 51

- begeleidend 3

contacten - niet/terloops 50 48 63
kinderen - informatief 45 52 37

- begeleidend 5

juridische - niet/terloops 52 39 33
procedure - informatief 46 61 67

- begeleidend 1

andere - niet/terloops 67 33 24
onderwerpen - informatief 25 67 76

- begeleidend 8
n=88 n=48140 n=78159

59



Tabel 2: Conflictniveau ten aanzien van verschillende onderwerpen volgens bezoekers van Buro
Echtscheiding (percentages).

eens oneens neergelegd (n)

scheiding
man, 51 17 31 (n=45)
vrouw 84 9 7 (n = 67)

huisvesting
man 78 8 15 (n = 40)
vrouw 46 49 16 (n = 70)

bezit
man 81 14 5 (n = 43)
vrouw 79 18 3 (n = 67)

alimentatie partner
man 83 15 2 (n=41)
vrouw 80 17 3 (n=59)

alimentatie kinderen
man 82 15 3 (n = 43)
vrouw 87 13 0 (n = 46)

opvoeding kinderen
man 67 23 10 (n = 39)
vrouw 67 32 2 (n=51)

verblijf kinderen
man 82 11 8 (n = 38)
vrouw 73 26 2 (n = 51)

contact kinderen
man 72 23 5 (n = 39)
vrouw 69 28 2 (n = 49)

procedure
man 86 6 9 (n = 35)
vrouw 77 19 4 (n = 57)
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Bijlage 2
Samenstelling Begeleidingscommissie

Voorzitter: prof. E. Blankenburg Hoogleraar Rechtssociologie
Vrije Universiteit Amsterdam

Leden : dr. J. Bartels Kinderrechter te Amsterdam
namens de Nederlandse gezinsraad

drs. H. Bijkerk Coordinator Buro Echtscheiding

prof. J. Griffiths Hoogleraar Rechtssociologie
Rijksuniversiteit Groningen

mr. J.J. Huizinga-Bout oud advocate te Groningen

dr. G.J. Veerman Raadadviseur Wetgeving WODC
Ministerie van Justitie

mr. S. Wortmann medewerkster Wetgeving Privaatrecht
Ministerie van Justitie
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